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1 Algemeen

1.1 Informatie over deze handleiding

Deze handleiding maakt een veilige en efficiënte omgang met de hoogwerker (hier-
na ook "machine" genoemd) mogelijk. De handleiding is onderdeel van de machine
en moet in de directe omgeving van de machine en te allen tijden toegankelijk voor
het personeel worden bewaard.
Het geïnstrueerde personeel moet deze handleiding voor begin van alle werk-
zaamheden zorgvuldig hebben doorgelezen. Neem naast deze handleiding ook de
documenten van leveranciers in de bijlage in acht. Algemene voorwaarde voor vei-
lig werken is de inachtneming van alle aangegeven veiligheidsaanwijzingen en
aanwijzingen in deze handleiding.
Bovendien gelden de plaatselijke ongevallenpreventievoorschriften en algemene
veiligheidsbepalingen voor het toepassingsgebied van de machine.
Afbeeldingen in deze handleiding dienen voor het fundamentele begrip en kunnen
afwijken van de feitelijke uitvoering.



Algemeen

8 5-2-2020

1.2 Verklaring van de symbolen

Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen zijn in deze handleiding aangeduid met symbolen. De vei-
ligheidsaanwijzingen worden ingeleid door signaalwoorden die de omvang van het
gevaar tot uitdrukking brengen.

 GEVAAR
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een direct gevaarlijke situ-
atie die tot de dood of tot zwaar letsel leidt, wanneer het gevaar niet vermeden
wordt.

 WAARSCHUWING
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijk direct gevaar-
lijke situatie die tot de dood of tot zwaar letsel kan leiden, wanneer het gevaar niet
vermeden wordt.

 VOORZICHTIG
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot gering of licht letsel kan leiden, wanneer het gevaar niet vermeden
wordt.

VOORZICHTIG
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot materiële schade en schade aan het milieu kan leiden, wanneer het
gevaar niet vermeden wordt.

Milieubescherming
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op mogelijke gevaren voor het
milieu.

Tips en aanbevelingen

LET OP
Deze combinatie van symbool en signaalwoord verstrekt nuttige tips en adviezen,
maar ook informatie voor een efficiënt en storingsvrij gebruik.
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Bijzondere veiligheidsaan-
wijzingen

Om voor bijzondere gevaren te waarschuwen worden in de veiligheidsaanwijzin-
gen volgende symbolen gebruikt:

 GEVAAR
Deze combinatie van symbool en signaalwoord duidt gevaren door elektrische
stroom aan. Bij niet-inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen bestaat er ge-
vaar voor zwaar of dodelijk letsel.

Tekens in de handleiding Voor het aanduiden van handelingsinstructies, beschrijvingen van gebeurtenissen,
opsommingen, verwijzingen en andere elementen worden in deze handleiding de
volgende tekens en accentueringen gebruikt:

Teken Toelichting
1. -Stap-voor-stap-instructies (nummering)
- -Resultaten van handelingsstappen

-Verwijzingen naar hoofdstukken van deze handleiding en naar even-
eens geldende documenten

n -duidt opsommingen en lijstitems zonder vastgelegde volgorde aan
[ knop ] Bedieningselementen (bijvoorbeeld, toets, schakelaar), weergave-ele-

menten (bijvoorbeeld signaallampen)

1.3 Algemene symboolverklaringen

Veiligheidsaanwijzingen

Deze waarschuwing wijst op gevaar door
elektriciteit

Deze waarschuwing wijst op gevaar voor klemmen van
ledematen

Deze waarschuwing wijst op gevaar door
hete oppervlakken

Verbodsteken

Hogedrukreiniger verboden Tijdens de rit niet in de werkkooi staan

0-18

Werken met het werkplatform pas vanaf 18
jaar toegestaan

Zwenkbereik van het werkplatform in acht nemen

Werkzaamheden aan spanninggeleidende
delen verboden

Max. 400N

Zijwaartse kracht in acht nemen

Lasten niet schuin optillen
Max. 12,5 m/sek.
(6Bft.)

1.

2.

Windsnelheid in acht nemen

Werkkooiombouwing niet betreden
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Gebodsteken

Voetbescherming gebruiken Lasmasker gebruiken

Beschermingsbekleding gebruiken Voor gebruik aarden

Handbescherming gebruiken Gehoorbescherming dragen

Opvangriem gebruiken Handen wassen

Oogbescherming gebruiken Hoofdbescherming gebruiken

Kopbescherming dragen Netstekker eruit trekken

Ademmasker dragen Handleiding in acht nemen

Gezichtsbescherming dragen Veiligheidsvest gebruiken

1.4 Aansprakelijkheidsbeperking

Alle informatie en aanwijzingen in deze handleiding werden onder inachtneming
van de geldende normen en voorschriften, van de stand der techniek alsmede van
onze jarenlange kennis en ervaringen samengesteld.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door:
n Niet-inachtneming van deze handleiding
n Niet reglementair gebruik
n Gebruik door onopgeleid personeel
n Onvakkundig monteren, in gebruik nemen, bedienen en onderhouden van de

machine
n Gebruiken van de machine bij defecte veiligheidsinrichtingen of niet-correct

aangebrachte of niet-functionerende veiligheids- en bescherminrichtingen
n Eigenmachtig ombouwen
n Technische veranderingen
n Gebrekkige bewaking van machinedelen die slijten
n Onvakkundig uitgevoerde reparaties
n Gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen
n Eigenmachtig uitgevoerde wijzigingen van de software van bouwdelen
n Catastrofe door inwerking van buitenaf en overmacht
De daadwerkelijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, de gebruikma-
king van aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische veranderin-
gen van de hier beschreven toelichtingen en weergaven afwijken. De in het leve-
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ringscontract overeengekomen verplichtingen zijn geldig, evenals de algemene be-
drijfsvoorwaarden alsmede de leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de op het
tijdstip van contractafsluiting geldige wettelijke regelingen.

1.5 Bescherming van het auteursrecht

De inhoud van deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.
Uw gebruik is in het kader van het gebruik van de machine toegestaan. Een ver-
derstrekkend gebruik (elektronisch of mechanisch), ook gedeeltelijk, alsook verta-
lingen naar andere talen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de
fabrikant.
Alle rechten van deze handleiding liggen bij Teupen Maschinenbau GmbH.

1.6 Garantiebepaling

De garantiebepalingen zijn inbegrepen in de Algemene Bedrijfsvoorwaarden
van de fabrikant.
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1.7 Aanwijzingen over garantiekaart

Om garantieaanvragen tussen klant, servicepartner en Teupen zo snel mogelijk te
kunnen behandelen, is het noodzakelijk om de garantiekaart, die voor in het machi-
nedossier te vinden is, direct na de overdracht van de machine aan de exploitant
ingevuld terug te sturen naar Teupen. In het geval van een niet correct ingevulde
garantiekaart kunnen wij de garantieaanvraag niet behandelen, omdat belangrijke
gegevens, die noodzakelijk zijn voor het afhandelen, niet ter beschikking worden
gesteld.

Stuur de garantiekaart naar:
Teupen Maschinenbau GmbH
Service Point
Marie-Curie-Straße 13
D-48599 Gronau

Voorbeeld van een correct
ingevulde garantiekaart:

Die Gewährleistungskarte innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe ausfüllen und an die TEUPEN Maschinenbau GmbH senden.
Sie unterstützen damit den optimalen Service von TEUPEN. Danke.

Gewährleistungskarte / Warranty card

Maschinentyp / Machine type Seriennummer / Serialnumber Übernahmedatum / Date of handover

Firma / Company

Adresse / Address

Telefon, E-Mail / Phone, E-Mail

Ansprechpartner / Contact person

Händler / Distributer

Unterschrift des Händlers / Distributer's signature Unterschrift des Betreibers / Owner's signature

Standort der Maschine / Location of machine

Please fill out and return this warranty card within six month after handover to TEUPEN Maschinenbau GmbH.
You will support TEUPEN service team in better performing. Thank you.

30
04

40

LEO31T 10000000 08.12.2017

Musterfirma

Musterstraße 5 / 48000 Musterstadt - Deutschland

+49 1234 / 56789

Peter Mustermann

TEUPEN Maschinenbau GmbH

Max Mustermann Peter Mustermann

Afb. 1

1.8 Productscholingen

Naast uitvoerige instructies bieden we veelvoudige scholingen voor bediening, on-
derhoud en gebruik aan.

Meer informatie hierover staat op http://www.teupen.com.

http://www.teupen.com
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2 CE-conformiteitsverklaring

CE-conformiteitsverklaring volgens de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG van 17.05.2006, bijlage ll A

Hierbij verklaren wij dat de volgende machine op basis van zijn opzet, constructie en type in de door ons op de
markt gebrachte uitvoering overeenkomt met de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van
de machinerichtlijn, inclusief de op het tijdstip van de verklaring geldende wijzigingen. Bij een niet met ons afge-
sproken verandering van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.
Fabrikant: Teupen Maschinenbau GmbH

Marie-Curie-Straße 13
D-48599 Gronau

Machine-aanduiding: Verrijdbare hoogwerker
Machinetype: LEO13GT LEO15GT
Testnummer: H9BAA3502306 4811014.19001

Betreffende EG-richtlijnen: EG-machinerichtlijn 2006 / 42 / EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2014 / 35 / EU
EG-richtlijn elektromagnetische verdraagzaamheid 2014 / 30 / EU
EG-richtlijn 2000 / 14 / EG

Toegepaste afgestemde normen: EN 280:2013
EN ISO
12100-1/-2:2003

Veiligheid van machines - grondbeginselen, algeme-
ne regels voor ontwerp

EN ISO 13850 Veiligheid van machines - noodstop - algemene re-
gels voor ontwerp

EN 60204-1:2006 Veiligheid van machines - elektrische uitrusting van
machines - deel 1: Algemene eisen

Toegepaste nationale normen en tech-
nische specificaties:

BGG 945

Gevolmachtigde voor de samenstelling
van de technische documenten:

TEUPEN Maschinenbau GmbH
Marie-Curie-Straße 13
D-48599 Gronau

Benoemde punt van typeonderzoek: DEKRA Certification GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Reg.-nr. 0124

Gronau, 06.11.2019

Tobias Ritzenhöfer (technisch directeur)
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3 Veiligheid

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten voor
de bescherming van personen evenals voor veilig storingsvrij gebruik. Verdere vei-
ligheidsaanwijzingen die betrekking hebben op de taak, zijn inbegrepen in de para-
grafen over de afzonderlijke levensfasen.

3.1 Fundamentele gevaren

In de volgende paragraaf zijn de resterende risico's genoemd, die ook bij regle-
mentair gebruik uit kunnen gaan van de machine.
Om de risico's voor lichamelijk letsel en materiële schade te reduceren en gevaar-
lijke situaties te voorkomen, moeten de hier vermelde veiligheidsaanwijzingen en
de veiligheidsaanwijzingen van de andere paragrafen in deze handleiding in acht
worden genomen.
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3.1.1 Algemene gevaren op de arbeidsplaats

Uitzwenkende hoogwerker

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door uitzwenkende hoogwerker!
In bedrijf kan de hoogwerker uitzwenken. Daardoor kan zwaar letsel en zelfs de
dood worden veroorzaakt.
– Nooit onder of in het zwenkbereik van de hoogwerker staan.
– Hoogwerker alleen onder toezicht bewegen.
– Hoogwerker altijd met minimaal twee personen bedienen
– Altijd de persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Werken op hoger gelegen
plaatsen

 WAARSCHUWING
Neerstortgevaar!
Bij werken op hoger gelegen plaatsen bestaat er gevaar voor neerstorten. Dit kan
tot zwaar letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Bij verblijf in de werkkooi altijd de opvanggordels (conform EN361) dragen en

niet schommelen of plotseling bewegen.
– Het werkkooihek niet beklimmen.
– Ervoor zorgen, dat de machine correct is opgesteld en een veilige stop heeft.
– Ervoor zorgen, dat er bij het bewegen van de werkkooi geen lichaamsdelen

b.v. bij een wand worden ingeklemd.
– Bij windsnelheden boven 12,5m/s (windkracht 6 Bft) de werkzaamheden on-

middellijk staken.
– Altijd de persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Afgewerkte gassen

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door vergiftiging en verstikking door afgewerkte
gassen!
Afgewerkte gassen kunnen bij het inademen tot verstikking leiden, zware vergifti-
gingen veroorzaken en zwaar letsel aan de ademwegen teweegbrengen.
– Bij werkzaamheden met de machine in dieselmotorbedrijf altijd voor toevoer

van verse lucht zorgen.
– Bij het inademen van afgewerkte gassen de betroffen persoon onmiddellijk

van verse lucht voorzien en arts erbij halen.
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3.1.2 Gevaren door elektrische energie

Elektrische stroom

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder stroom staande delen bestaat er direct levensgevaar door
elektrische schok. Beschadiging van de isolatie of afzonderlijke componenten kan
levensgevaarlijk zijn.
– Niet aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen werken.
– Werkzaamheden aan de elektrische installatie alleen door elektriciens laten

uitvoeren.
– Bij beschadigingen van de isolatie de voedingsspanning onmiddellijk uitscha-

kelen en voor reparatie zorgen.
– Nooit zekeringen overbruggen of buiten bedrijf stellen. Bij het vervangen van

zekeringen de correcte opgegeven stroomsterkte in acht nemen.
– Vocht buiten bereik van onder stroom staande delen houden. Dit kan tot kort-

sluiting leiden.
– Grootte van de kabels conform „kabellengtes“ in acht nemen. --- FEHLENDER

LINK ---.
– (Verleng-) Snoer zo leggen, dat er niet overheen kan worden gereden, dat hij

niet met vloeistoffen in contact komt en niet sterk geknikt of op een andere
manier belast wordt.

– Stopcontact te allen tijde makkelijk toegankelijk houden.
– Voor werkzaamheden aan onder stroom staande delen de netstekker uittrek-

ken.
Batterijen

 WAARSCHUWING
Letselgevaar bij verkeerde omgang met batterijen!
Bij verkeerde omgang met batterijen bestaat het gevaar, dat de accu's exploderen
of dat gezondheidsschadelijke vloeistof uit de batterijen komt. De vloeistof kan bij
contact met de huid invretingen aan de huid, bij inslikken zware vergiftigingen en
bij oogcontact blindheid veroorzaken.
– Nooit de contacten (plus- en min-pool) van de batterij kortsluiten.
– Batterijen nooit op plekken gebruiken of bewaren, waar een explosieve atmos-

feer aanwezig is of waar hoge temperaturen kunnen optreden.
– Nooit proberen om batterijen te solderen, te repareren, qua vorm te verande-

ren, om te bouwen of uit elkaar te halen.
– Batterij altijd voor toegang door onbevoegden beschermen.
– Ter voorkoming van brand, oververhitting, explosie of uitlopen van vloeistof

batterijen nooit blootstellen aan heftige schokken, hoge gewichtsbelasting of
andere schadelijke inwerkingen. Uitgelopen vloeistof kan ontvlammen.

– Contact met uitgelopen vloeistof vermijden.

Maatregelen na contact met batterijvloeistof:
n Huid na contact met veel water en zeep afwassen.
n Ogen na contact onmiddellijk ook onder het ooglid minstens 15 minuten met

zuiver water uitspoelen, daarbij milde waterstraal recht in het oog richten, niet
wrijven en onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.
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3.1.3 Gevaren door mechanica

Vallende delen

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door vallende delen!
Tijdens het bedrijf kan materiaal ongecontroleerd vallen en zwaar letsel veroorza-
ken.
– Gevarenzone kenbaar maken en afsluiten.
– Gevarenzone niet betreden tijdens het normale bedrijf.
– Nooit voorwerpen op de werkkooi-omheining leggen.

Stempels en uithouders

 GEVAAR
Knelgevaar bij stempels en uithouders!
Bij het afstempelen of uitzwenken van de machine bestaat knelgevaar.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het afstempelen geen personen, aanvoerleidin-

gen of overige voorwerpen in het bereik van het steunpunt bevinden.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het zwenken van de machine geen personen in

de gevarenzone bevinden.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het inschuiven in transportstand geen personen

in de gevarenzone bevinden.
Onvoldoende stabiliteit

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door onvoldoende stabiliteit!
Bij onvoldoende stabiliteit bestaat het gevaar dat de machine omkiept. Dit kan tot
zwaar letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Zorg ervoor dat de ondergrond voldoende draagvermogen heeft.
– De maximale scheefstand niet overschrijden.
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Kettingmodus

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door naar binnen trekken en afknellen van li-
chaamsdelen op de kettingoverbrenging!
Lopende kettingen en roterende kettingwielen kunnen delen van kleding naar bin-
nen trekken en lichaamsdelen afknellen en daardoor zwaar tot dodelijk letsel ver-
oorzaken.
– Tijdens het bedrijf niet in lopende kettingen of kettingwielen grijpen.
– Kettingoverbrenging tijdens het bedrijf ontoegankelijk houden. Geen afdekkin-

gen openen.
– In de gevarenzone nauw aansluitende veiligheidskleding met geringe scheur-

vastheid dragen.
– Voor alle werkzaamheden aan kettingen of kettingwielen de machine uitscha-

kelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Wachten tot alle componen-
ten tot stilstand zijn gekomen.

– Tijdens het bedrijf voldoende veiligheidsafstand houden.
– Letten op verandering van richting.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door het rijden over lichaamsdelen!
Bij het kettingloopwerk bestaat het gevaar op het afknellen van lichaamsdelen en
bijgevolg het veroorzaken van zwaar tot dodelijk letsel.
– Tijdens het bedrijf niet in lopende kettingen of kettingwielen grijpen.
– Tijdens het bedrijf voldoende veilige afstand houden.
– Letten op verandering van richting.
– Niet over elektriciteitsleidingen rijden.
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3.1.4 Gevaren door hydraulische energie

Hydraulisch systeem

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door hydraulische energie!
Hydraulisch aangedreven bewegende componenten kunnen zeer zwaar letsel ver-
oorzaken.
– Werkzaamheden aan de hydraulische installatie alleen door hydraulische spe-

cialisten laten uitvoeren.
– Voor aanvang van de werkzaamheden aan de hydraulische installatie deze

volledig drukloos maken.
– Tijdens het bedrijf niet in bewegende componenten grijpen of met bewegende

componenten omgaan.
– Afdekkingen tijdens het bedrijf niet openen.
– In de gevarenzone nauw aansluitende veiligheidskleding met geringe scheur-

vastheid dragen.

3.1.5 Gevaren door hoge temperaturen

Hete oppervlakken

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door heet oppervlak!
Oppervlakken van motorcomponenten kunnen bij het gebruik sterk opwarmen.
Huidcontact met hete oppervlakken veroorzaakt zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten zoals bijvoorbeeld uitlaatinstallatie, koe-

ler, slangen en motorblok vermijden.
– Voor alle werkzaamheden aan motorcomponenten controleren, of deze heet

zijn. Indien nodig laten afkoelen.
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3.1.6 Gevaren door chemische stoffen

Antivriesmiddel

 WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid door antivriesmiddel!
De koelvloeistof van de dieselmotor bestaat uit een water-antivriesmiddel-mengsel.
Antivriesmiddel kan bij lichaamscontact, inslikken of inademen van aerosolen tot
zware gezondheidsschade leiden.
– Contact met antivriesmiddel vermijden.
– Bij de omgang met antivriesmiddel niet eten, drinken of roken. Voor pauzes en

aan het einde van het werk handen wassen.
– Bij werkzaamheden met antivriesmiddel veiligheidshandschoenen dragen.

Maatregel na contact met antivriesmiddel:
n Huid na contact met veel water afwassen.
n Ogen na contact minstens 15 minuten met veel water grondig uitspoelen en

arts erbij halen.
n Mond na inslikken met water uitspoelen en veel water erna drinken. Arts erbij

halen.
n Na inademen van aerosolen naar verse lucht gaan.

Motorolie

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door motorolie!
Motorolie bevat giftige stoffen, die ontstekingen kunnen veroorzaken en kankerver-
wekkend zijn.
– Ieder huidcontact met motorolie vermijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk handen met zeep wassen. In geen

geval benzine, oplosmiddel of andere chemische reinigingsmiddelen gebrui-
ken.

Hydraulische olie

 GEVAAR
Letselgevaar door hydraulische motorolie
Bij contact met hydraulische olie op de huid kunnen huidziektes of ernstig letsel op-
treden.
– Elk huidcontact met hydraulische olie vermijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk handen met zeep wassen. In geen

geval benzine, oplosmiddel of andere chemische reinigingsmiddelen gebrui-
ken.

– Bij contact met een onder druk staande straal hydraulische vloeistof onmiddel-
lijk een arts raadplegen.
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 GEVAAR
Letselgevaar door straal van hydraulische vloeistof
Binnendringen van hydraulische olie onder de huid kan leiden tot ernstig letsel of
de dood.
– Desbetreffende personen onmiddellijk naar het ziekenhuis, bij oogletsel naar

de oogkliniek, brengen.
– Ook bij een gering verdacht en gering letsel moeten betroffen personen door

een arts worden behandeld

3.1.7 Gevaren door vrijkomende gassen

 GEVAAR
Gevaren door explosieve gassen
Uit op gas werkende machines kunnen gassen vrijkomen en hierdoor kan er zich
een ontvlambaar mengsel vormen.
– Controleer dagelijks voor inbedrijfstelling de gasflessen, gasleiding en motor-

componenten op dichtheid en beschadiging
– Sluit na de werkzaamheden de afsluitkranen van de gasflessen
– Gebruik de machine uitsluitend buiten en in goed geventileerde ruimtes
– Leg in het geval van een gaslucht de machine onmiddellijk stil, sluit de gas-

flessen en zet een ruim gebied rondom de machine af
– Neem de lokale voorschriften voor op gas werkende machines in acht

3.1.8 Gevaren door verkeer en voertuigen

Openbaar wegverkeer

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door in de rijzone uitstekende onderdelen!
Het niet in acht nemen van het doorgaand verkeer kan leiden tot ongevallen met
zeer zwaar letsel en zelfs tot de dood.
– Het gevarenbereik van de hoogwerker volledig en goed zichtbaar (ook bij

slecht zicht) beveiligen.
– Altijd voorbereid zijn op mogelijke verkeersongevallen, met name op die, die

door derden veroorzaakt kunnen worden.
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Vorkheftrucks

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door vorkheftrucks!
Het gevaar bestaat, dat personen niet gezien worden door de bestuurder en over-
reden worden.
– Vorkheftrucks alleen door geïnstrueerde personen laten bedienen.
– Alleen aan vorkheftrucks voorbijgaan, als de bestuurder aangeeft, dat hij de

personen heeft gezien.
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3.2 Onbevoegden

 WAARSCHUWING
Levensgevaar voor onbevoegden door gevaren in de gevaren-
en werkzone!
Onbevoegde personen, die niet voldoen aan de hier beschreven eisen, kennen de
gevaren in de werkzone niet. Onbevoegden lopen daarom gevaar voor zwaar let-
sel en zelfs de dood.
– Onbevoegde personen buiten bereik van de gevaren- en werkzone houden.
– Bij twijfel personen aanspreken en hen uit de gevaren- en werkzone wegstu-

ren.
– De werkzaamheden onderbreken zolang er zich onbevoegden in de gevaren-

en werkzone bevinden.

3.3 Reglementair gebruik

De machine is uitsluitend voor het hier beschreven reglementaire gebruik ontwor-
pen en geconstrueerd.
De machine is bedoeld voor transport van personen en werktuig tot de maximaal
toegestane werkkooibelasting voor de uitvoering van werkzaamheden op hoog ge-
legen punten.
Met een door de fabrikant vrijgegeven hefinrichting kan de machine ook als kraan
worden gebruikt
Tot het reglementaire gebruik behoort ook het in acht nemen van alle gegevens in
deze handleiding.
Elk gebruik, dat verder gaat dan het reglementaire gebruik of andersoortig gebruik
geldt als verkeerd gebruik.

 GEVAAR
Gevaar door verkeerd gebruik
Verkeerd gebruik van de hoogwerker kan tot gevaarlijke situaties leiden.
– Hoogwerker niet gebruiken voor het steunen van lasten.
– Hefinrichting alleen als kraan gebruiken als de door de fabrikant vrijgegeven

hefinrichting is gemonteerd.
– Hefplatform niet van de zijkant gebruiken.
– Hoogwerker niet op of in de buurt van onbeschermde actieve delen van elek-

trische installaties gebruiken.
– Hoogwerker niet in explosiegevaarlijke atmosfeer bedienen.
– Geen aanvullende lasten in of op de werkkooi nemen. (bijvoorbeeld bij het

kappen van bomen geen takken of grote houten delen in of op de werkkooi
leggen)

– Geen ladders in de werkkooi plaatsen om hogere punten mee te bereiken.

Alle schadeclaims vanwege verkeerd gebruik komen te vervallen.
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3.4 Verantwoordelijkheid van de exploitant

Exploitant Exploitant is degene die de machine voor commerciële of zakelijke doeleinden zelf
gebruikt of de exploitatie/het gebruik aan een derde overlaat en tijdens het gebruik
de wettelijke productverantwoordelijkheid voor de bescherming van de gebruikers,
het personeel of derden draagt.

Exploitantverplichtingen De machine wordt in het industriële bereik gebruikt. De exploitant van de machine
is daarom onderworpen aan de wettelijke verplichtingen voor de werkveiligheid.
Naast de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding moeten de voor het toepas-
singsgebied van de machine geldige veiligheids-, ongevallenpreventie- en milieu-
beschermingsvoorschriften in acht worden genomen.
Daarbij geldt in het bijzonder het volgende:
n De exploitant moet zich op de hoogte laten stellen over de geldige wettelijke

maatregelen ter bescherming van de werknemer en in een risicobeoordeling
bijkomende gevaren vaststellen, die door de speciale werkomstandigheden op
de plaats van het gebruik van de machine ontstaan. Deze moet hij in de vorm
van handleidingen voor het bedrijf van de machine omzetten.

n De exploitant moet tijdens de gehele gebruiksduur van de machine controleren,
of de door hem opgestelde handleidingen overeenkomen met de actuele stand
van alle voorschriften en deze, indien nodig, aanpassen.

n De exploitant moet de bevoegdheden voor installatie, bediening, verhelpen van
storingen, onderhoud en reiniging duidelijk regelen en vastleggen.

n De exploitant moet ervoor zorgen, dat alle medewerkers, die met de machine
omgaan, deze handleiding doorgelezen en begrepen hebben. Bovendien moet
het personeel door de exploitant worden ingewerkt en over de gevaren worden
geïnformeerd.

n De exploitant moet de vereiste beschermende uitrusting beschikbaar stellen en
het dragen van de vereiste beschermende uitrusting verplicht stellen.

Verder is de exploitant ervoor verantwoordelijk, dat de machine altijd in een tech-
nisch onberispelijke toestand is. Daarom geldt het volgende:
n De exploitant moet ervoor zorgen, dat de in deze handleiding beschreven on-

derhoudsintervallen aangehouden worden.
n De exploitant moet alle veiligheidsinrichtingen voor elke ingebruikname op sto-

ringsvrije werking controleren of door een geautoriseerd persoon laten contro-
leren.
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3.5 Personeelsvereisten

3.5.1 Kwalificatie

Kwalificatie

 WAARSCHUWING
Letselgevaar bij onvoldoende kwalificatie van het personeel!
Wanneer ongekwalificeerd personeel werkzaamheden aan de machine uitvoert of
zich in de gevarenzone van de machine bevindt, ontstaat gevaar dat zwaar letsel
en aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken.
– Alle werkzaamheden alleen door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.
– Ongekwalificeerd personeel buiten bereik van de gevarenzones houden.

In deze handleiding worden de volgende vermelde kwalificaties van het personeel
voor de verschillende werkterreinen benoemd:

Geïnstrueerde personen De geïnstrueerde personen worden conform het reglementaire gebruik zonder ver-
dere vooropleiding in een opleiding aantoonbaar geïnstrueerd door de exploitant
over de werkwijze en mogelijke gevaren die kunnen uitgaan van de hoogwerker.

Elektricien De elektricien is vanwege zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaringen alsmede
kennis van de betreffende normen en bepalingen in staat, om werkzaamheden aan
elektrische installaties uit te voeren en mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen
en te voorkomen.

De elektricien is speciaal voor de werkomgeving, waarin hij werkzaam is, opgeleid
en kent de relevante normen en bepalingen.

De elektricien moet de bepalingen van de geldende wettelijke voorschriften voor de
ongevallenpreventie vervullen.

Vakpersoneel Vakpersoneel is vanwege zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaring alsmede
kennis van de betreffende bepalingen in staat, om de aan hem overgedragen
werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te
voorkomen.

Vakman hydrauliek De hydrauliek vakman is opgeleid voor het speciale werkgebied, waarin hij werk-
zaam is en kent de relevante normen en bepalingen.

De hydrauliek vakman kan op basis van zijn vakkundige opleiding en ervaringen
werkzaamheden aan hydraulische installatie uitvoeren en mogelijke gevaren zelf-
standig herkennen en voorkomen.

Vakpersoneel-aandrijfeen-
heid

Het vakpersoneel voor de aandrijfeenheid is vanwege zijn vakkundige opleiding,
kennis en ervaring alsmede kennis van de betreffende bepalingen in staat, om de
aan hem overgedragen werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren zelf-
standig te herkennen en te voorkomen. Om de nodige werken aan de aandrijfeen-
heid uit te voeren staat onze klantenservice ter beschikking. Contactgegevens zie
pagina 2.
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Deskundige Deskundig is, wie op basis van zijn vakkundige opleiding en ervaring voldoende
kennis op het gebied van hoogwerkers heeft en zo vertrouwd is met de betreffende
rijksvoorschriften, ongevallenpreventievoorschriften en algemeen aanvaarde regels
van de techniek (b.v. BG-regels, DIN-normen, VDE-bepalingen, technische regels
van andere lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), dat hij de bedrijfs-
veilige toestand van hoogwerkers kan beoordelen.

Als personeel zijn alleen personen toegestaan die minimaal 18 jaar oud zijn en van
wie te verwachten is dat zij hun werk precies uitvoeren. Personen, van wie het re-
actievermogen is beïnvloed, bv. door drugs, alcohol of medicijnen zijn niet toege-
staan.

3.5.2 Onbevoegden

 WAARSCHUWING
Levensgevaar voor onbevoegden door gevaren in de gevaren-
en werkzone!
Onbevoegde personen, die niet voldoen aan de hier beschreven eisen, kennen de
gevaren in de werkzone niet. Onbevoegden lopen daarom gevaar voor zwaar let-
sel en zelfs de dood.
– Onbevoegde personen buiten bereik van de gevaren- en werkzone houden.
– Bij twijfel personen aanspreken en hen uit de gevaren- en werkzone wegstu-

ren.
– De werkzaamheden onderbreken zolang er zich onbevoegden in de gevaren-

en werkzone bevinden.

3.5.3 Instructie

De exploitant is door de fabrikant geïnstrueerd. Het personeel moet overeenkom-
stig door de exploitant worden geïnstrueerd.
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3.6 Persoonlijke beschermende uitrusting

De persoonlijke beschermende uitrusting moet het personeel beschermen tegen
gevaren die de veiligheid of gezondheid tijdens het werken nadelig kunnen beïn-
vloeden.
Tijdens de verschillende werkzaamheden aan en met de machine moet het perso-
neel de persoonlijke beschermende uitrusting dragen. Deze wordt in de verschil-
lende hoofdstukken van deze handleiding afzonderlijk beschreven. Hierna wordt de
persoonlijke beschermende uitrusting toegelicht:
n De in de verschillende hoofdstukken van deze handleiding vereiste persoonlij-

ke beschermende uitrusting altijd aantrekken alvorens te beginnen.
n In de werkzone aangebrachte aanwijzingen omtrent de persoonlijke bescher-

mende uitrusting in acht nemen.

Beschrijving van de persoonlijke beschermende uitrusting

Veiligheidskleding

Afb. 2

Veiligheidskleding is nauwsluitende werkkleding met geringe scheurvastheid, met
smalle mouwen en zonder uitstekende delen. Deze kleding moet er vooral voor
zorgen dat niemand achter bewegende machineonderdelen blijft hangen. Geen rin-
gen, kettingen of andere sieraden dragen.

Opvanggordel

Afb. 3

De opvanggordel moet beschermen tegen vallen bij verhoogd neerstortgevaar. Dit
gevaar bestaat als bepaalde hoogteverschillen worden overschreden en er rond de
werkplaats geen leuning is aangebracht.
De opvanggordel zo aantrekken dat het veiligheidstouw met de opvanggordel en
met een vast aanslagpunt is verbonden.
Opvanggordels mogen enkel door specifiek daarvoor opgeleide personen worden
gebruikt.

Veiligheidsbril

Afb. 4

De veiligheidsbril dient om de ogen te beschermen tegen rondvliegende delen en
vloeistofspetters.

Veiligheidshelm

Afb. 5

De veiligheidshelm dient als bescherming tegen vallende en rondvliegende delen
en materialen.

Veiligheidsschoenen

Afb. 6

Veiligheidsschoenen dienen als bescherming tegen vallende delen en om te voor-
komen dat iemand uitglijdt op een gladde ondergrond.



Veiligheid

5-2-2020 29

3.7 Veiligheidsinrichtingen

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door niet werkende veiligheidsinrichtingen!
Bij niet werkende of buiten werking gezette veiligheidsinrichtingen bestaat het ge-
vaar voor zwaar letsel en zelfs de dood.
– Vóór de werkzaamheden de veiligheidsinrichtingen op schade controleren.
– Veiligheidsinrichtingen nooit buiten werking zetten of overbruggen.
– Ervoor zorgen dat alle veiligheidsinrichtingen altijd toegankelijk zijn.
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3.7.1 Positie van de veiligheidsinrichting

4

1

35

2

6

Afb. 7

1 Noodstopknop op het bedieningspaneel 4 Hellingssensor
2 Eindschakelaar stempels 5 Ventielen platform
3 FI-kast 6 Handpomp voor noodbedrijf
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89

7

10

Afb. 8

7 Eindschakelaar stempels 9 Eindschakelaar bovenarm (transportstand)
8 Hellingssensor (kooiniveau) 10 Ventielen (chassis)
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3.7.2 Beschrijving veiligheidsinrichtingen

Noodstop-knop

Afb. 9

Door te drukken op de noodstopknop, wordt de machine door het direct uitschake-
len van de energietoevoer stilgezet. Nadat de noodstopknop werd ingedrukt moet
deze door draaien of trekken worden ontgrendeld om de machine weer in te scha-
kelen. De noodstopknop van de radiobesturing moet door trekken ontgrendeld wor-
den.

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door ongecontroleerd opnieuw inschakelen!
Ongecontroleerd opnieuw inschakelen kan leiden tot zwaar letsel en zelfs tot de
dood.
– Voor het opnieuw inschakelen ervoor zorgen, dat de oorzaak van de noodstop

is verholpen en dat alle veiligheidsinrichtingen gemonteerd zijn en goed wer-
ken.

– De noodstop-knop pas ontgrendelen wanneer er geen gevaar meer bestaat.

Eindschakelaars

Afb. 10

Eindschakelaars vragen de correcte positie van bepaalde componenten op. Ze
kunnen zo bijv. een onbedoeld proces van de machine voorkomen.

Naderingsschakelaar

Afb. 11

Naderingsschakelaars bewaken de correcte positie van bepaalde bouwdelen. Zo
kunt u bijvoorbeeld een bepaalde stand van de werkkooi bepalen.
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Hellingssensor

Afb. 12

Bij de automatische afstempeling wordt de hoogwerker met behulp van de hellings-
sensor automatisch horizontaal uitgelijnd.

Dooswaterpas

Afb. 13

De maximaal toegestane kanteling staat op het typeplaatje en moet visueel mid-
dels de dooswaterpas worden gecontroleerd.

Scheidingsschakelaar bat-
terij/scheidingsstekker bat-
terij

Afb. 14

De accu-scheidingsschakelaar bevindt zich altijd in de buurt van de accu. Met be-
hulp hiervan kan de batterij van het boordnet worden gescheiden. Dit is bijv. voor
langere opslag van de machine zinvol.

Kleppen voor noodbedrijf
en servicemodus

Afb. 15

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden
kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden. Via diverse kleppen kunnen de
desbetreffende bewegingen middels handpomp of elektrische noodpomp worden
bewogen.
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FI-veiligheidsschakelaar

Afb. 16

De FI-veiligheidsschakelaar moet een isolatiefout op grond van een gevaarlijke
aanraakspanning aan alle polen uitschakelen.

3.8 Symbolen op de machine

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door onleesbare symbolen!
In de loop der tijd kunnen stickers en bordjes vervuild raken of op een andere ma-
nier onherkenbaar worden, waardoor gevaren niet herkend kunnen worden en
noodzakelijke bedieningsaanwijzingen niet kunnen worden opgevolgd. Daardoor
bestaat letselgevaar.
– Alle veiligheids-, waarschuwings- en bedieningsaanwijzingen in altijd goed

leesbare staat houden.
– Beschadigde bordjes of stickers direct vernieuwen.

LET OP
Stickers kunnen onder vermelding van het artikelnummer bij de fabrikant worden
nabesteld.
Contactgegevens zie pagina 2.

3914/0019

SOS

1
Afb. 17

Iedere sticker heeft een artikelnummer. Dit artikelnummer kan op verschillende po-
sities op de sticker aangebracht zijn. In het voorbeeld (pos.1) 3914/0019 
(Afb.17/1]

Een lijst met gebruikte stickers en symbolen en hun positie vindt u in de bijlage 
(ÄHoofdstuk 11 „Bijlage”, op pagina 171).
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3.9 Wat te doen bij brand en ongevallen?

Preventieve maatregelen n altijd op brand en ongevallen voorbereid zijn
n EHBO-voorzieningen (verbandtrommel, dekens, enz.) en brandblusapparaten

gebruiksklaar en binnen handbereik bewaren
n Personeel vertrouwd maken met voorzieningen om ongeval te melden, eerste

hulp te bieden en reddingsoperaties uit te voeren.
n Toegangswegen voor reddingsvoertuigen vrijhouden

Maatregelen bij brand en
ongevallen

n onmiddellijk noodstop activeren door noodstopinrichting
n wanneer er geen gevaar voor de eigen gezondheid bestaat, personen uit de

gevarenzone in veiligheid brengen
n indien noodzakelijk, EHBO-maatregelen treffen
n brandweer en/of ambulance waarschuwen
n bij brand: wanneer er geen gevaar voor de eigen gezondheid bestaat, vuur met

brandblusapparaten bestrijden tot de brandweer ter plaatse is
n leidinggevenden op de plaats van gebruik informeren
n toegangswegen voor reddingsvoertuigen vrijmaken
n reddingsvoertuigen instrueren
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3.10 Milieubescherming

Milieubescherming
Gevaar voor het milieu door onjuiste hantering van milieube-
dreigende stoffen!
Bij onjuiste omgang met milieubedreigende stoffen, in het bijzonder bij onjuiste ver-
wijdering, kan aanzienlijke schade voor het milieu ontstaan.
– De onder genoemde aanwijzingen over de omgang met milieubedreigende

stoffen en de verwerking als afval altijd in acht nemen.
– Wanneer milieubedreigende stoffen abusievelijk in het milieu terecht komen,

direct passende maatregelen treffen. In geval van twijfel het bevoegde ge-
meentebestuur over de schade informeren en vragen naar geschikte maatre-
gelen die getroffen moeten worden.

Volgende milieugevaarlijke stoffen worden gebruikt:

Reinigingsvloeistoffen Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen bevatten giftige substanties. Zo mogen
niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten door een vakkundig afvalver-
werkingsbedrijf worden verwijderd.

Smeermiddelen Smeermiddelen zoals vetten en oliën bevatten giftige substanties. Zo mogen niet in
het milieu terechtkomen. De middelen moeten door een vakkundig afvalverwer-
kingsbedrijf worden verwijderd.

Hydraulische olie / motor-
olie

Hydraulische olie kan leiden tot langdurige schadelijke gevolgen in het water. Hy-
draulische olie mag niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten door een
vakkundig afvalverwerkingsbedrijf worden verwijderd.

Brandstoffen Brandstoffen bevatten giftige substanties. Zo mogen niet in het milieu terechtko-
men. De middelen moeten door een vakkundig afvalverwerkingsbedrijf worden ver-
wijderd.

Accu's of batterijen Accu's en batterijen bevatten giftige zware metalen. Ze moeten als giftig afval be-
handeld worden en bij gemeentelijke verzamelplaatsen worden afgegeven of door
een vakkundig bedrijf worden verwijderd.

Koelwater met antivries-
middel

Koelwater en antivries bevatten giftige substanties. Zo mogen niet in het milieu te-
rechtkomen. De middelen moeten door een vakkundig afvalverwerkingsbedrijf wor-
den verwijderd.
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4 Technische gegevens

4.1 Afmetingen

A

B

C

D

E

G

I

K

J

F

H

Gegeven LEO13GT LEO15GT
Werkkooi (hoogte) (A) 1,10 m 1,10 m
Werkkooi (lengte) (B) 1,40 m 1,40 m
Werkkooi (breedte) (C) 0,70 m 0,70 m
Bouwlengte (min.) (D) 4,75 m 5,25 m
Bouwlengte zonder werkkooi (E) 4,00 m 4,52 m
Bouwhoogte (min.) (F) 1,99 m 1,99 m
Bouwbreedte (min.) (G) 0,78 m 0,78 m
Bodemvrijheid (max.) (H) 0,40 m 0,42 m
Ketting (lengte x breedte) (I) 1,18 m x 0,18 m 1,33 m x 0,18 m
Stempelvlak breed (lengte) (J) 3,69 m 3,61 m
Stempelvlak breed (breedte) (K) 2,86 m 3,15 m
Stempelplaat (Ø) 0,18 m 0,18 m
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4.2 Werkdiagrammen

4.2.1 Werkdiagrammen hoogwerker

Het werkdiagram geeft het werkbereik van de hoogwerker grafisch weer. Het werk-
diagram bevindt zich in de werkkooi.
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Afb. 18

4.3 Vermogen

Gegeven LEO13GT LEO15GT
Platformhoogte (max.) 10,75 m 12,70 m
Werkhoogte (max.) 12,75 m 14,70 m
Zijdelingse reikwijdte bij 200 kg kooibelas-
ting

6,05 m 7,60 m

Draagvermogen werkkooi (max.) 200 kg 200 kg
Beweegbare kooiarm - -
Draaibereik platform (max.) 355° 355°
Afstempelbaar tot een terreinhelling van 10,0 ° /17,5 % 13,0 ° /23,0 %
Loopwerk, in de hoogte en breedte verstel-
baar

- 12 / 18 cm

Stijgvermogen in rijrichting 14,4 ° /25,5 % 16,7 ° /30,0 %
Hellingshoek 14,4 ° /25,5 % 16,7 ° /30,0 %
Rijsnelheid 1,0 km/h 1,0 km/h
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4.4 Gewichten en lasten

Gegeven LEO13GT LEO15GT
Eigen gewicht 1400 kg 1803 kg
Nuttige belasting in de rijstand 4,27 kN/m² 4,69 kN/m²
Nuttige belasting in arbeidsposi-
tie (breed)

1,75 kN/m² 1,98 kN/m²

Puntbelasting onder stempel-
plaat (max.)

11,70 kN 12,80 kN

*Het exacte gewicht van de machine staat op het typeplaatje.
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4.5 Aandrijvingen

4.5.1 Verbrandingsmotor

Diesel: HATZ 1B30

Gegeven Waarde Eenheid
Vermogen 5,4 (7,3) KW (PK)
Tankinhoud 5,0 L

4.5.2 Accuaandrijving

Gegeven Waarde Eenheid
Accuspanning afzonderlijk 8 V
Accuspanning totaal 48 V
Nominale capaciteit 170 Ah (20h)

E-motor

Gegeven Waarde Eenheid
Spanning 48 V
Stroomsterkte 115 A
Vermogen, max. 7,5 KW
Frequentie, max. 70 Hz
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4.5.3 Elektromotor

Gegeven Variant
100 V

Variant
110-120 V

Variant
220 V

Variant
230 V

Variant
400 V

Spanning 100 V 110-120 V 220 V 230 V 400 V
Stroomsterkte 15 A 19,3 A 13 A 12,9 A 10,0 A
Vermogen 1,0 kW 1,6 KW 2,2 kW
Frequentie 50 / 60 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 / 60 Hz

4.6 Emissie

Gegeven Waarde Eenheid
Lawaai bij aandrijving E-motor <70 dB(A)
Lawaai bij aandrijving met accu <70 dB(A)
Lawaai bij aandrijving dieselmotor <89 dB(A)
Lawaai bij aandrijving benzinemotor <89 dB(A)
Geluid bij aandrijving gasmotor <89 dB(A)

4.7 Bedrijfsomstandigheden

Gegeven Waarde Eenheid
Maximaal toegestane windsnelheid in be-
drijf

12,5 (6) m/s (Bft)

Temperatuurbereik -15 tot +40 °C
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4.8 Brandstoffen

Bedrijfsstoffen 1
Symbool Brandstof TEUPEN-artikelnummer

Multipurpose vet 600799
Hoog vermogen smeervet 600901
Spuitvet 600777
Spuitvet 600784
Reiniger 3910/0168

Kettingloopwerk Chassis Hefarmhouder Profielen Kooiarm
Loopwerkketting spannen
Glijvlakken  
Draaikrans
Beweeglijke scharnierpun-
ten
In-uitschuifkettingen
In-uitschuifkabels

Bedrijfsstoffen 2
Symbool Brandstof Type TEUPEN-artikelnummer

Hydraulische olie Plantohyd 32-S 3917/0066
Transmissieolie Transmissieolie 3917/0122
Motorolie 15W- 40
Antivriesmiddel - 300413
Gedemineraliseerd water - 600778

Kettingloopwerk Dieselmotor Benzinemotor Accuaandrijvi
ng

Hydraulische
tank

Motorolie
Koelmiddel  
Accuzuur
Transmissie
Hydraulische tank



Technische gegevens

5-2-2020 43

Aanbevolen olie De hydraulische installatie van de hoogwerker is vanuit de fabriek met boven ge-
noemde hydraulische olie gevuld. Het wordt aanbevolen om deze hydraulische olie
te blijven gebruiken of in plaats daarvan een van de volgende hydraulische oliën te
gebruiken:

Toepassingstemperatu
ur

BP Esso Fuchs Shell

-15 tot +40 °C BP ENERGOL
HLP D 22

HLPD_OEL 22 Renolin MR 5 Shell Hydrol
DO 22

4.9 Vulhoeveelheden

LEO19T,
LEO23T

LEO27T,
LEO31T,
LEO35T

LEO13GT,
LEO15GT

LEO15GTplus
LEO18GTplus,

LEO21GT,
LEO24GT

LEO23GT

Hydraulische olie-
installatie

ca. 60 ca. 87 ca. 50 ca. 45 ca. 55 ca. 85

Hydraulische-olie-
tank

ca. 50 ca. 77 ca. 25 ca. 35 ca. 45 ca. 75

Brandstoftank 25 49 5 12 12 12
Transmissieolie max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1
Vanguard 16HP
Motorolie

1,4 - - 1,4 1,4 1,4

Kubota Z602
Motorolie

2,5 - - 2,5 2,5 2,5

Kubota Z602
Koelmiddel

2,8 - - 2,8 2,8 2,8

Kubota D1305
Motorolie

- 2,8 - - - -

Kubota D1305
Koelmiddel

- 3,1 - - - -

Kubota WG972
Motorolie

- - - - 3,4 -

Kubota WG972
Koelmiddel

- - - - 3,3 -

Hatz1B30
Motorolie

- - 2,8 - - -

De vulhoeveelheden zijn in liter.
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4.10 Typeplaatje

Teupen Maschinenbau GmbH
Marie-Curie-Straße 13
D-48599 Gronau
phone: 49 (0)2562 /8161-0
fax: 49 (0)2562 / 8161-888
mail@teupen.com

Teupen USA
10701 Southern Loop Blvd.
Pineville, NC 28134, USA
P: (704) 248 9888
F: (704) 248 9889
mail@teupen.com

Hubarbeitsbühne / aerial work platform

Jährliche Prüfung
Annual inspection

Typ
Type

Eigengewicht
Weight

Max. elektr.Anschlusswerte
Max. electric current

Max. hydraulischer Betriebsdruck
Max. hydraulic operating pressure 

Max. Tragfähigkeit
(2 Personen + 40 kg Zuladung)

Max. Safe working load
(2 Person + 88 lbs Additional capacity)

LEO36T

230 V 16 A50 Hz

235 bar 3408 psi

200 kg

441 lbs

Baujahr
MGT date

Seriennummer
Serial number

Max. zulässige Seitenkraft
Max. permissible side load 88 lb400 N

Max. zulässige Windgeschwindigkeit
Max. permissible wind speed 28 mph12,5 m/s

0°
Max. zulässige Schrägstellung
Max. permissible tilt

MADE
IN
GERMANY

17 3

6

9

12 1

4

7

10

2

5

8

11

201610000000

4900 kg 10803 lbs

Afb. 19

Het typeplaatje bevindt zich op het chassis aan de rechter voertuigzijde en bevat
onder andere de volgende gegevens:
n Fabrikant
n Type
n Serienummer
n Bouwjaar
n Modeljaar
n Eigen gewicht
n Draagvermogen
n Laadvermogen
n Maximale elektrische aansluitwaarden
n Maximale hydraulische bedrijfsdruk
n Maximaal toegestane zijdelingse druk
n Maximaal toegestane windsnelheid
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5 Opbouw en werking

5.1 Overzicht

1 2 5

9 810

43 6 7

11121314

15

16

1718

LEO13GT

Afb. 20

1 Stuurkop met besturing 10 Afdekkap elektromotor en hydraulische tank
2 Stempel 1 11 Kettingloopwerk
3 Stempel 4 12 Afdekkappen noodbedrijf
4 Positie voor onderlegplaten (optie) 13 Dooswaterpas
5 Stempel 2 14 Hefarmhouder
6 Stempel 3 15 Afdekkap besturingskast (tegenoverliggend)
7 Bovenarm 16 Aggregaathouder of aandrijfeenheid
8 Verlegging 17 Werkkooi
9 Onderarm 18 Documentenbox (optioneel)
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1 2 5

9 810

43 6 7

11131415

16

17

1819

12

LEO15GT

Afb. 21

1 Stuurkop met besturing 11 Afdekkap hydraulische tank
2 Stempel 1 12 Kettingloopwerk
3 Stempel 4 13 Afdekkappen noodbedrijf
4 Positie voor onderlegplaten (optie) 14 Dooswaterpas
5 Stempel 2 15 Hefarmhouder
6 Stempel 3 16 Afdekkap besturingskast (tegenoverliggend)
7 Bovenarm 17 Aggregaathouder of aandrijfeenheid
8 Verlegging 18 Werkkooi
9 Onderarm 19 Documentenbox (optioneel)
10 Afdekkap elektromotor

5.2 Modulebeschrijving

5.2.1 Kettingloopwerk

1
Afb. 22

In de transportstand kan de hoogwerker met behulp van het kettingloopwerk wor-
den verreden. Voor de kettingspanning is slechts een vetspuit nodig.

Bij mechanische loopwerkverstelling (optioneel) kan het kettingloopwerk onafhan-
kelijk van elkaar in de hoogte en breedte worden versteld.
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5.2.2 Stempels

1 131214
Afb. 23

Met de stempels  (Afb.23/1-4) wordt het chassis opgetild, en dan de hoogwerker in
arbeidspositie worden gezet. De stempels zijn overeenkomstig de positienummers
doorgenummerd. U kunt onafhankelijk van elkaar in vier verschillende arbeidsposi-
ties, breed, smal, smal-breed en breed-smal worden versteld.

5.2.3 Platform

13

11

14

12

Afb. 24

Het werkplatform bestaat in principe uit de draaikrans  (Afb.24/4), de afhankelijk
van het machinetype uitschuifbare onderarm  (Afb.24/3), de verlegging  (Afb.24/2)
en de uitschuifbare bovenarm  (Afb.24/1).
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5.2.4 Werkkooi

1 2

3
Afb. 25

In de werkkooi is plaats voor maximaal twee personen. In de stuurkop  (Afb.25/1)
kan de kabelbesturing worden gestoken. In de optioneel verkrijgbare documenten-
box  (Afb.25/2) bevindt zich de handleiding met hydraulisch schema en stroom-
schema. De bevestigingspunten  (Afb.25/3) zijn bedoeld voor gebruik van de veilig-
heidsgordel.

5.2.5 Verbrandingsmotor

Afb. 26

De verbrandingsmotor  (Afb.26) produceert samen met het hydraulische aggregaat
de vereiste druktoevoer.

5.2.6 Accuaandrijving

Afb. 27

Als verdere aandrijfeenheid in plaats van de verbrandingsmotor kan de vereiste hy-
draulische druktoevoer door accuaandrijving  (Afb.27) worden geproduceerd.
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5.2.7 Elektromotor

1
Afb. 28

De vereiste hydraulische druktoevoer kan bovendien door de elektromotor worden
geproduceerd. Deze bevindt zich in de drager van het hydraulische aggregaat 
(Afb.28/1).

De voedingsspanning wordt ter plekke uitgevoerd.

5.2.8 Aggregaathouder

1

Afb. 29

1. De aggregaathouder  (Afb.29/1) is bedoeld voor de opname van een optionele
generator. Hij is draaiend gelagerd en kan worden gedemonteerd. De genera-
tor moet met veiligheidsgordels op de aggregaathouder worden gefixeerd.

5.3 Bedieningselementen en weergaves

5.3.1 Mechanisch kettingloopwerk

1

Afb. 30

Als de machine met een mechanische kettingverstelling is uitgerust, kunnen de
kettingloopwerken met de kettingverstelling  (Afb.30/1) in hoogte worden versteld.
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5.3.2 Kabelbesturing

1 2

4

8

3 3

6 7

5

Afb. 31

1-Lamp-storing (rood) Als de lamp brandt, duidt dit op een storing

Als het lampje knippert, moet de accuaandrijving worden geladen

2-Lamp-Stempel (groen) Toestand Beschrijving
Knippert Machine is niet-correct afgestem-

peld
Brandt continu Machine is correct afgestempeld

3-Besturingshendel Met de besturingshendels kunnen afhankelijk van de geselecteerde gebruiksfunc-
tie en stand van de functiekeuzehendel de betreffende met kleur aangeduide func-
ties worden uitgevoerd.

4-Instelhendel Via de instelhendel worden de verschillende functiegroepen geselecteerd. Er staan
drie functiegroepen ter beschikking, die afhankelijk van de stand van de tuimel-
schakelaar actief zijn.

5–Functiekeuzeschakelaar  Met de tuimelschakelaar Functiekeuze wordt gekozen tussen ketting-, platform- en
stempelfunctie.

6-Tuimelschakelaar dode-
man (optie)

Als de machine met een dodemansknop is uitgerust, moet deze voor elke bewe-
ging van de platformopbouw worden bediend.

7-Noodstopknop Op de kabelbesturing bevindt zich de noodstopknop. Deze moet na bediening door
draaien worden ontgrendeld, zodat de machine weer bedrijfsklaar is.

7-Tuimelschakelaar Start/
Stop

Is voor het starten en stoppen van de verbrandingsmotor (optie) of het heractiveren
van de accubesturing (optie).
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5.3.3 Verbrandingsmotoren

5.3.3.1 Motorbesturing verbrandingsmotor

1

Afb. 32

De motorbesturing wordt direct op de verbrandingsmotor bediend  (Afb.32/1)

1

2

3

Afb. 33

1-Sleutelschakelaar De sleutelschakelaar dient om de verbrandingsmotor te starten en te stoppen en
om instellingen uit te voeren.

2-Olie-controlelampje Brandt, als geen oliedruk voorhanden is.

1-Watercontrolelampje Brandt, als het koelwater te heet is.
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5.3.4 Motorregeling accuaandrijving

12 3

Afb. 34

1- Accuscheidingsstekker Scheidt de accu's van de machine

2- Bedieningsveld De bediening wordt direct aan de accuaandrijving uitgevoerd

3- Oplader Is bedoeld voor het opladen van de aandrijfaccu's

1

2

3 4

Afb. 35

1-Laadweergave Toont de laadtoestand van de accu's

2-Display Op het display worden de bedrijfsuren van de accuaandrijving weergegeven

3-Sleutelschakelaar Dient voor het selecteren van de bedrijfsmodus netmodus of accumodus

Voor de reactivering, als de besturing naar de ruststand is gewisseld

4-Lichtschakelaar Voor het in- en uitschakelen van de koplampen van de aandrijfeenheid (alleen voor
bepaalde machines beschikbaar)
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5.3.5 Display besturingskast

1

Afb. 36

Op het display  (Afb.36/1) worden bijvoorbeeld machinegegevens, foutcodes en
foutnamen weergegeven.

5.3.6 Noodbesturing

1

Afb. 37

Indien de elektriciteitsvoorziening uitvalt, kan de machine handmatig bediend wor-
den met behulp van de kleppen voor de platform- en stempelmodus. Onder de af-
dekkingen  (Afb.37/1) bevinden zich de kleppen voor stempelmodus en platform-
modus.
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5.4 Elektrische aansluitingen

5.4.1 Voeding

21

LEO13GT

LEO15GT 21

Afb. 38

De elektromotor (optie) en de contactdoos m de werkkooi wordt op de werkplek op
de contactdoos  (Afb.38/1) aangesloten. De maximale voeding bedraagt 230V/16A.

De contactdoos  (Afb.38/2) is bedoeld voor de voeding van de contactdozen van
de werkkooi. De maximale voeding bedraagt 110V/16A. (optie)

Hiervoor moeten de maximale kabellengtes en dwarsdoorsnedes in acht worden
genomen.

3914/0012

~230V
< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

³~400V
< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

Afb. 39
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5.4.2 Contactdozen werkkooi

1
Afb. 40

De aansluitwaarde van de contactdoos  (Afb.40/1) kan maximaal 230 V/16 A be-
dragen.

5.5 Werkbereiken en gevarenzones

Het werkgebied en de gevarenzone bevinden zich binnen en verticaal onder het
zwenkbereik van de machine (zie grijze markering in werkdiagram).
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5.6 Toebehoren

5.6.1 Toebehoren (optioneel)

Opvanggordel

Afb. 42

Bij alle werkzaamheden vanuit de werkkooi moet een opvanggordel met bandval-
demper worden gedragen en aan de betreffende bevestigingspunten in de werk-
kooi vastgemaakt worden.

Hefinrichting

Afb. 43

Optioneel kan in plaats van de werkkooi een hefinrichting worden gemonteerd.

Afb. 44

In plaats van de verbrandingsmotor kan een accuaandrijving worden geselecteerd.
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Verbrandingsmotor (diesel)

Afb. 45

Optioneel kan de dieselmotor in plaats van de benzinemotor worden gekozen.

Vloerplaten

Afb. 46

Vloerplaten voorkomen beschadiging van zachte ondergronden.

Glijplaten

Afb. 47

Om de ondergrond bij de afstempeling niet te veel te belasten, kunnen glijplaten
aan de steunschotels worden gemonteerd.

Aanhanger Verschillende aanhangertypes voor machines tot max. 3050 kg.
Spanriemen

Afb. 48

Spanriemen voor de bevestiging van de machine op een aanhanger.
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6 Transport en opslag

6.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het transport

Ondeskundig transport

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door ondeskundig transport!
Door ondeskundig transport kan zwaar letsel en zelfs de dood worden veroorzaakt.
– Tijdens het transport van de hoogwerker niet in de werkkooi verblijven.
– Afmetingen van de hoogwerker in acht nemen.
– Nooit onder of in het zwenkbereik van hangende lasten staan.
– Lasten alleen onder toezicht bewegen.
– Alleen toegestane hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draag-

kracht gebruiken.
– Alleen de bestemde aanslagpunten gebruiken.

6.2 Transportinspectie

De levering bij ontvangst onmiddellijk controleren op volledigheid en transportscha-
de.
Bij uitwendig herkenbare transportschade als volgt te werk gaan:
n Levering niet of alleen onder voorbehoud in ontvangst nemen.
n Omvang van de schade op de transportdocumenten of  op het afleveringsbe-

wijs van de transporteur noteren.
n Reclamatie voeren.

LET OP
Reclamatie
Elk gebrek reclameren zodra dit is vastgesteld. Claims voor schadevergoeding
kunnen binnen 12 maanden na aankoop van de machine geldig worden gemaakt.
Bijzondere afspraken (b.v. onderhoudscontract) zijn mogelijk.
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6.3 Aanslagpunten

Transport met een kraan

 WAARSCHUWING
Gevaar voor materiële schade door ondeskundig aanslaan!
Het gebruik van ongeschikte aanslagpunten kan leiden tot schade aan de machi-
ne.
– Uitsluitend de hier aangegeven aanslagpunten gebruiken

3914/0018

Afb. 49

De bevestigingspunten voor de kraan zijn met een kraanhaaksymbool  (Afb.49) ge-
kenmerkt.

Aanslagpunten kraan:

1

Afb. 50

1 Aanslagpunten kraan (aan beide zijden)

Transportstukken kunnen onder de volgende voorwaarden met een kraan worden
getransporteerd:
n Kraan en hefwerktuigen moeten ontworpen zijn voor het gewicht van de hoog-

werker.
n De bediener moet bevoegd zijn om de kraan te bedienen.
n De machine moet zich in de transportstand bevinden.
n Riemen en kettingen moeten even lang en lang genoeg zijn.
n De machine moet met de bevestigingsmiddelen aan hiervoor bedoelde lastbok-

ken  (Afb.50/1) met de kraan worden verbonden.
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Transport op een aanhanger/transportvoertuig

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ondeskundig verrijden van de hoogwerker!
Door ondeskundig verrijden kan de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden
tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade.
– De oprit mag niet meer omhoog gaan dan het maximaal toegestane stijgver-

mogen van de machine.
– Tijdens het inladen niet beneden achter de hoogwerker staan.
– De oprit rechtuit omhoog rijden.
– Hoogwerker niet draaien op de oprit of het inlaadvlak.

De bevestiginsgpunten voor de sjorogen worden als volgt gekenmerkt:

3914/0024

Afb. 51

n Aanslagpunt voor het transport op een aanhanger/transportvoertuig  (Afb.51)

Aanslagpunten sjoroog:

1
Afb. 52

1 Aanslagpunten sjoroog (aan beide zijden)
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De machine kan onder de volgende voorwaarden op een aanhanger of vrachtwa-
gen worden getransporteerd:
n De aanhanger of de transportwagen moet ontworpen zijn voor het gewicht en

de afmetingen van de machine
n De machine moet zich in de transportstand bevinden
n De machine moet met veiligheidsgordels of veiligheidskettingen op de hiervoor

bedoelde lastbokken Aanslagpunten sjorogen 1/1 of 2) met de transportmidde-
len worden verankerd

Zie daarvoor ook
2 Aanslagpunten [} 61]

6.4 Transport met heftruck

 WAARSCHUWING
Materiële schade door ondeskundig verplaatsen van het werk-
platform met de heftruck!
Bij gebruik van een ongeschikte heftruck kan de machine worden beschadigd.
– Altijd op voldoende draagvermogen van de heftruck letten, alvorens de machi-

ne op te tillen
– Bediener moet bevoegd zijn om de heftruck te bedienen.
– De machine moet zich in de transportstand bevinden
– De machine mag alleen aan de hiervoor bedoelde vorkogen met een heftruck

worden opgetild

Afb. 53

De heftruckogen zijn met het symbool  (Afb.53) gekenmerkt.
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1
Afb. 54

1 Vorkogen voor heftruck (aan beide zijden)
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6.5 Opslag

Machine onder de volgende omstandigheden opslaan:

n Niet in de buitenlucht bewaren
n Droog en stofvrij opslaan
n Niet aan agressieve media blootstellen
n Beschermen tegen direct zonlicht
n Mechanische schokken vermijden
n Opslagtemperatuur: 15 tot 35 °C
n Relatieve luchtvochtigheid: max. 60 %
n Scheidingsschakelaar batterij eruit trekken of scheidingsstekker batterij schei-

den
n Bij opslag langer dan 3 maanden regelmatig de algemene toestand van alle

onderdelen controleren. Indien nodig, de conservering opknappen of vervan-
gen.
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7 Bediening

7.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de bediening

Ondeskundige bediening

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Ondeskundige bediening kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële
schade.
– Alle bedieningsstappen conform de gegevens en aanwijzingen in deze hand-

leiding uitvoeren.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal twee personen uitvoeren.
– Voor begin van de werkzaamheden ervoor zorgen dat alle afdekkingen zijn

geplaatst en dat de veiligheidsinrichtingen onberispelijk werken.
– Nooit veiligheidsinrichtingen tijdens het gebruik buiten werking zetten of over-

bruggen.
– Ervoor zorgen, dat zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
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7.2 Machine op het stroomnet aansluiten

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Elektrische stroom

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder stroom staande delen bestaat er direct levensgevaar door
elektrische schok. Beschadiging van de isolatie of afzonderlijke componenten kan
levensgevaarlijk zijn.
– Bij beschadigingen van de isolatie de voedingsspanning onmiddellijk uitscha-

kelen en voor reparatie zorgen.
– Voor werkzaamheden aan onder stroom staande delen de netstekker uittrek-

ken.
– Nooit zekeringen overbruggen of buiten bedrijf stellen. Bij het vervangen van

zekeringen de correcte opgegeven stroomsterkte in acht nemen.
– Vocht buiten bereik van onder stroom staande delen houden. Dit kan tot kort-

sluiting leiden.

Machine op het stroomnet aansluiten

1

LEO13GT

LEO15GT 1

Afb. 55

1. Verlengkabel op de stekker  (Afb.55/1) aansluiten. Daarbij op de maximale ka-
bellengte letten.

Kabellengtes en dwars-
doorsnedes
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3914/0012

~230V
< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

³~400V
< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

Afb. 56

Machine van het stroomnet scheiden
2. Om de machine van het stroomnet te scheiden moet het verlengsnoer van de

stekker worden getrokken.

7.3 Kabelbesturing aansluiten

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

1

Afb. 57

1. Stekkerverbinding  (Afb.57/1) losmaken en de stekker van de kabel-afstands-
bediening met de aansluitkoppeling verbinden.

2. Bovendien kan aan de hefarmhouder onder de besturingskast of aan de hy-
draulische eenheid een stekkerverbinding gemonteerd zijn.

LET OP
Het stopcontact moet tijdens het bedrijf noch door de overbruggingsstekker noch
door de kabelafstandsbediening bezet zijn, omdat er anders om veiligheidsredenen
geen bediening mogelijk is.

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in
de werkkooi.
– Als de kabelafstandsbediening buiten de werkkooi wordt gebruikt, mag er nie-

mand in de werkkooi aanwezig zijn.
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7.4 Machine in-/uitschakelen

Personeel:
n Geïnstrueerde persoon
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

De elektriciteitsvoorziening komt van het stroomnet (voedingspunt op bouwplek)
met gebruik van een verlengsnoer, van een verbrandingsmotor of van de accuaan-
drijving.

7.4.1 Aandrijving-e-motor

7.4.1.1 Machine via de stroomaansluiting in-/uitschakelen

LET OP
Als de machine met een accuaandrijving is uitgerust, moet op de accubesturing
netbedrijf worden geselecteerd (ÄHoofdstuk 7.4.3 „Aandrijvingsaccu”, op pagina
71).

Inschakelen via kabelafstandsbediening
Inschakelen 1. Machine op het stroomnet aansluiten (ÄHoofdstuk 7.2 „Machine op het

stroomnet aansluiten”, op pagina 66).
1

Afb. 58

2. Als de groene lamp  (Afb.58/1) op de besturing continu brandt of knippert is de
machine gebruiksklaar.

Uitschakelen 3. Om de machine van het stroomnet te scheiden moet het verlengsnoer uit de
aansluiting worden getrokken (ÄHoofdstuk 7.2 „Machine op het stroomnet aan-
sluiten”, op pagina 66).
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7.4.2 Aandrijving-verbrandingsmotoren

7.4.2.1 Machine via de verbrandingsmotor in-/uitschakelen

LET OP
Spanningsdaling van de startaccu!
Veelvuldig starten van de verbrandingsmotor kan tot spanningsdaling van de start-
accu leiden.
– Veelvuldig starten van de verbrandingsmotor vermijden.

1. Motoroliepeil controleren (ÄHoofdstuk 11.4 „Aandrijfeenheden”, op pagina
191).

Inschakelen 2. Controleer of de kabelbesturing is aangesloten (ÄHoofdstuk 7.3 „Kabelbestu-
ring aansluiten”, op pagina 67).

1

Afb. 59

3. Om te starten de tuimelschakelaar  (Afb.59/1) minstens 2 seconden bedienen.

Uitschakelen 4. Voor het uitschakelen van de tuimelschakelaar  (Afb.59/1) ingedrukt houden tot
de motor stopt.

Zie daarvoor ook
2 Machine via de verbrandingsmotor in-/uitschakelen [} 70]
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7.4.3 Aandrijvingsaccu

7.4.3.1 Machine via de accuaandrijving in-/uitschakelen

Inschakelen 1. Moet netbedrijf worden geselecteerd, moet de machine op het stroomnet wor-
den aangesloten (ÄHoofdstuk 7.2 „Machine op het stroomnet aansluiten”, op
pagina 66).

1

2

3

Afb. 60

2. De seutelschakelaar  (Afb.60/3) op accumodus instellen.
3. Op het display  (Afb.60/2) worden de bedrijfsuren weergegeven.
4. Via de laadweergave  (Afb.60/1) kan de laadtoestand worden gecontroleerd.

Eventueel de accu's laden Laden van de accu's.

 VOORZICHTIG
Materiële schade door gebrekkig onderhoud van de accu's.
Als de batterijvloeistof niet wordt gecontroleerd, kunnen de batterijen beschadigd
raken.
– Dagelijks na volledig laden van de accu's moet de accuvloeistof worden ge-

controleerd (ÄHoofdstuk 8.2.11 „Accuvloeistof controleren/bijvullen”, op pagi-
na 142).

1

Afb. 61

Stand-by
Als ca. 1 uur geen rijbewegingen werden uitgevoerd, wordt de besturing automa-
tisch in stand-by geschakeld. Om de besturing weer te activeren, moet de knop op
het besturingspaneel of aan de kabelafstandsbediening  (Afb.61/1) worden be-
diend of via de besturingskast van de accuaandrijving opnieuw worden gestart.
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Uitschakelen

1

Afb. 62

5. De sleutelschakelaar  (Afb.62/1) op [ 0 ] draaien.

Zie daarvoor ook
2 Accuvloeistof controleren/bijvullen [} 142]

7.5 Stopzetten in geval van nood

In gevaarlijke situaties moeten bewegingen van componenten zo snel mogelijk
worden gestopt en moet de elektriciteitsvoorziening worden uitgeschakeld.
In geval van nood als volgt te werk gaan:
1. Onmiddellijk noodstop activeren door noodstopinrichting.
2. Wanneer er geen gevaar voor de eigen gezondheid bestaat, personen uit de

gevarenzone in veiligheid brengen.
3. Indien noodzakelijk, EHBO-maatregelen treffen.
4. Brandweer en/of ambulance waarschuwen.
5. Leidinggevenden op de plaats van gebruik informeren.
6. Machine uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen
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7.6 Machine rijden

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Opvanggordel

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ondeskundig verplaatsen van de hoogwerker!
Door ondeskundig verrijden kan de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden
tot ernstig letsel en aanzienlijke materiële schade.
– Machine alleen in transportstand verplaatsen.
– Bij het rijden vanuit de werkkooi een veiligheidsriem dragen en aan de beves-

tigingspunten in de werkkooi bevestigen.
– Bij het rijden op eventuele openingen in de grond letten.
– Niet over scherphoekig materiaal rijden.
– Geen abrupte richtingsveranderingen uitvoeren.
– Bij stilstand op een helling de machine beveiligen tegen wegrollen.
– Ervoor zorgen dat de trapladder omhoog geklapt en vergrendeld is.
– Niet onder de hoogwerker gaan staan, als dwars op hellingen wordt gereden.
– Bij het rijden van hellingen omlaag niet achter de hoogwerker staan.
– Helling omhoog rijden alleen vooruit rijden.
– Helling omlaag rijden alleen achteruit rijden.
– Contact van de rupsbanden met olie, benzine, diesel en zout voorkomen, evt.

daarna reinigen.
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7.6.1 Machine via het besturingspaneel verplaatsen

1. Controleer of de kabelbesturing is aangesloten (ÄHoofdstuk 7.3 „Kabelbestu-
ring aansluiten”, op pagina 67).

2. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

1 2

34 5

Afb. 63

3. De functieschakelaar op [kettingfunctie] (rood)  (Afb.63/1) zetten.
4. Met modusschakelaar de snelheid [Kruipgang]  (Afb.63/2) of [IJlgang] 

(Afb.63/3) kiezen.
5. Machine met de besturingshendels  (Afb.63/4 en 5] conform de volgende tabel

verrijden.

LET OP
Door langzaam bedienen van de besturingshendel kan de rijsnelheid worden aan-
gepast.
Omdat van de kruipgang de meeste kracht uitgaat, komt deze bij kleine keerradii
het best van pas.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar voor onaangepaste snelheid op hellingen!
Door niet-aangepaste snelheid bij bediening van de hoogwerker op hellingen kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot ernstig letsel en de dood, en
materiële schade.
– Op hellingen de machine alleen in kruipgang rijden.
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1 32 4 5 6 7 8
Afb. 64

Nr. Bediening Gevolg
1 Beide besturingshendels naar voren drukken. Machine rijdt vooruit.
2 Linker besturingshendel naar voren drukken en

rechter besturingshendel naar achteren trek-
ken.

Machine draait op z'n plek rechtsom.

3 Beide besturingshendels naar achteren trek-
ken.

Machine rijdt achteruit.

4 Linker besturingshendel naar achteren trekken
en rechter besturingshendel naar voren druk-
ken.

Machine draait op z'n plek linksom.

5 Alleen de rechter besturingshendel naar achte-
ren trekken.

Machine draait rechtsom achteruit.

6 Alleen de rechter besturingshendel naar voren
drukken.

Machine draait linksom vooruit.

7 Alleen de linker besturingshendel naar achte-
ren trekken.

Machine draait linksom achteruit.

8 Alleen de linker besturingshendel naar voren
drukken.

Machine draait rechtsom vooruit.

LET OP
Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond kan de mogelijke keerradius
verschillende groottes hebben. Door kleine keerradii wordt de rupsband hoger be-
last en verslijt sneller.
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7.6.2 Met machine op de helling rijden

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door niet-correct rijden op hellingen kan de machine kantelen of wegglijden.
– Tijdens rijden op hellingen mogen zich geen personen in de werkkooi bevin-

den.
– De maximale kanteling van de machine acht nemen  (Afb.64).
– Helling omlaag nooit onder de machine staan.

Afb. 65

1

2

Afb. 66

1. Optioneel kan met het kettingloopwerk de machine rechtop staan (ÄHoofdstuk
7.8 „Kettingloopwerk verstelbaar in hoogte en breedte”, op pagina 84). Hier-
voor de maximale kanteling in acht nemen.

2. Ter beveiliging de stempels  (Afb.66/1) aan de hellingzijde neerlaten.
3. De stempelvoeten  (Afb.66/2) mogen de ondergrond niet raken.
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7.6.3 Machine over randen rijden

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door verkeerde bediening!
De machine kan door het rijden met te grote hoogteverschillen kantelen. Dit kan tot
zwaar letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Bij hoogteverschillen tijdens het rijden moet het kettingloopwerk ingeschoven

zijn.
– Tijdens rijden over randen mogen zich geen personen in de werkkooi bevin-

den.
– Nooit in de gevarenzone (kantelbereik) van de machine blijven.
– Maximale hoogteverschil van te berijden rand in acht nemen (max. randhoog-

te X = 100 mm  (Afb.66/X).
– – Rand zo mogelijk met rechte hoek verrijden.

X

Afb. 67

1. Kettingloopwerken inschuiven (ÄHoofdstuk 7.8 „Kettingloopwerk verstelbaar in
hoogte en breedte”, op pagina 84).

2. Machine in transportstand brengen (ÄHoofdstuk 7.10 „Platformopbouw in
transportstand brengen”, op pagina 92).

3. Controleer of de te berijden randhoogte  (Afb.67/X) 100 mm niet overschrijdt.
4. Rand zo mogelijk met rechte hoek verrijden (ÄHoofdstuk 7.6 „Machine rijden”,

op pagina 73).
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7.6.4 Met machine op hellingen rijden

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door verkeerde bediening!
De machine kan door het rijden met te grote hoogteverschillen kantelen. Dit kan tot
ernstig letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Tijdens het rijden op hellingen mogen zich geen personen in de werkkooi be-

vinden.
– Nooit in de gevarenzone (kantelbereik) van de machine blijven.
– Maximale kanteling van de machine in acht nemen  (Afb.67).
– Indien mogelijk in een rechte hoek over randen rijden.

Afb. 68

1

Afb. 69

1. Als het kettingloopwerk in hoogte en breedte verstelbaar is, moet het geheel
worden ingeschoven (ÄHoofdstuk 7.8 „Kettingloopwerk verstelbaar in hoogte
en breedte”, op pagina 84).

2. Ter beveiliging de gewenste stempels handmatig neerlaten (ÄHoofdstuk 7.7
„Afstempeling bedienen”, op pagina 79).

3. Rand zo mogelijk met rechte hoek verrijden (ÄHoofdstuk 7.6 „Machine rijden”,
op pagina 73).

4. De stempelvoeten  (Afb.69/1) mogen de ondergrond niet raken.
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7.7 Afstempeling bedienen

Personeel:
n Geïnstrueerde persoon
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Door ondeskundige afstempeling kan de machine kantelen of wegglijden. Dit
kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal twee personen uitvoeren.
– Voldoende draagvermogen van de ondergrond vaststellen.
– Altijd onderlegpaten gebruiken.
– Maximale terreinhelling in acht nemen.
– Controleer of de bodemplaten zijn uitgelijnd (maximale afwijking van ±8°).
– De stempels niet met behulp van kettingen, touwen, grondharingen enz. ver-

ankeren.
– De beweging van de stempels bij het uitschuiven altijd in de gaten houden.
– Ervoor zorgen, dat er zich geen personen, aanvoerleidingen of overige voor-

werpen in het bereik van de stempels bevinden.
– Stempels in de transportstand voorzichtig en omzichtig uitschuiven. Er bestaat

gevaar van botsing met andere machinedelen!

Om de machine in arbeidspositie te brengen, kunnen de stempels handmatig of
automatisch worden uitgeschoven. Het afstempelen van de machine kan naar
wens van onder met de onderbesturing of vanuit de werkkooi met het bedienings-
paneel worden uitgevoerd.
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7.7.1 Handmatige afstempeling

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Controleer of de kabelbesturing is aangesloten (ÄHoofdstuk 7.3 „Kabelbestu-
ring aansluiten”, op pagina 67).

2 3 51

6 7

4

Afb. 70

3. De functieschakelaar op [stempelfunctie] (geel)  (Afb.70/6) zetten.
4. De instelhendel  (Afb.70/3) op steun 1 en 2  (Afb.70/2) of op steun 3 en 4 

(Afb.70/7) zetten.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken van de
machine!
Door ongelijkmatig optillen of neerlaten kan de machine kantelen of wegglijden. Dit
kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct afbreken en de machi-

ne opnieuw handmatig uitlijnen.

5. Met de besturingshendels  (Afb.70/1 en 5) de gewenste stempel(s) volgens de
volgende tabel bedienen.
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6. Bij correcte afstempeling brandt de groene lamp  (Afb.70/4) continu.

Instelhendel Symbool Bedieningselement Symbool Gevolg

Instelhendel 
(Afb.703) naar voren
drukken en laten ver-
grendelen

Besturingshendel 
(Afb.70/1) naar voren
drukken

Stempel 1 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.70/1) naar achte-
ren trekken

Stempel 1 beweegt
omhoog

Instelhendel 
(Afb.703) naar voren
drukken en laten ver-
grendelen

Besturingshendel 
(Afb.70/5) naar voren
drukken

Stempel 2 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.70/5) naar achte-
ren trekken

Stempel 2 beweegt
omhoog

Instelhendel 
(Afb.70/3) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen

Besturingshendel 
(Afb.70/1) naar voren
drukken

Stempel 3 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.70/1) naar achte-
ren trekken

Stempel 3 beweegt
omhoog

Instelhendel 
(Afb.70/3) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen

Besturingshendel 
(Afb.70/5) naar voren
drukken

Stempel 4 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.70/5) naar achte-
ren trekken

Stempel 4 beweegt
omhoog

1

2
Afb. 71

7. Het chassis door het uitlijnen van de stempels m.b.v. de dooswaterpas 
(Afb.71) in horizontale stand brengen. Het belletje  (Afb.71/1) van de dooswa-
terpas moet binnen de 1°-cirkel  (Afb.71/2) staan.

8. Controleer of de kettingloopwerken de bodem niet raken.
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7.7.2 Automatische afstempeling

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Controleer of de kabelbesturing is aangesloten (ÄHoofdstuk 7.3 „Kabelbestu-
ring aansluiten”, op pagina 67).

2 3 51

6

4

Afb. 72

3. De functieschakelaar op [stempelfunctie] (geel)  (Afb.72/6) zetten.
4. De instelhendel  (Afb.72/2) op automatische modus  (Afb.72/3) zetten.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken van de
machine!
Door ongelijkmatig optillen of neerlaten kan de machine kantelen of wegglijden. Dit
kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct afbreken en de machi-

ne opnieuw handmatig uitlijnen.

5. Met de besturingshendels  (Afb.72/1 en 5) de stempels volgens de volgende
tabel bedienen.
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6. Bij correcte afstempeling brandt de groene lamp  (Afb.72/4) continu.

Instelhendel Bedieningselement Symbool Gevolg
Besturingshendel
( (Afb.72/1 of 5) naar voren
duwen

AUTO Stempel 1,2,3 en 4 bewe-
gen omlaag

Besturingshendel
( (Afb.72/1 of 5) naar achte-
ren trekken.

AUTO Stempel 1,2,3 en 4 bewe-
gen omhoog

1

2
Afb. 73

7. Het chassis door het uitlijnen van de stempels m.b.v. de dooswaterpas 
(Afb.73) in horizontale stand brengen. Het belletje  (Afb.73/1) van de dooswa-
terpas moet binnen de 1°-cirkel  (Afb.73/2) staan.

8. Controleer of de kettingloopwerken de bodem niet raken.
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7.8 Kettingloopwerk verstelbaar in hoogte en breedte

De beide kettingloopwerken kunnen onafhankelijk van elkaar in de hoogte en daar-
mee tegelijkertijd in de breedte versteld worden. Deze functie is vooral bedoeld
voor rijden op hellingen. De verstelling kan mechanisch of hydraulisch (optie) wor-
den uitgevoerd.

7.8.1 Mechanische kettingverstelling

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige hoogte-/breedteverstel-
ling!
Door ondeskundige hoogte-/breedteverstelling kan de machine kantelen of wegglij-
den. Dit kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade.
– De maximale kanteling van de machine in acht nemen.
– Helling omlaag nooit onder de machine staan.
– Hoogte-/breedteverstelling alleen in brede arbeidspositie van de afstempeling

uitvoeren.

Afb. 74
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7.8.1.1 Kettingloopwerk mechanisch uitschuiven

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Machine in werkpositie brengen (ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op
pagina 79).

X

Afb. 75

3. Machine met stempels optillen tot het kettingloopwerk ca. 20 mm afstand tot de
ondergrond heeft  (Afb.75/X).

4. Handhendel uit de opbergbox nemen.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door knelling tussen kettingloopwerk en bodem!
Bij het bedienen van de hoogteverstelling kan zwaar letsel door knellingen tussen
kettingloopwerk en bodem ontstaan.
– Zorg ervoor dat er zich geen ledematen tussen de kettingloopwerken en de

bodem bevinden.
– Controleer of zich geen andere personen bij het kettingloopwerk bevinden.

1

2

Afb. 76

5. Handhendel  (Afb.76/1) in de vergrendeling  (Afb.76/2) steken.
6. De vergrendeling door indrukken van de handhendel  (Afb.76/1) in pijlrichting

losmaken.
– Het kettingloopwerk aan de zijde van de bediende hendel glijdt uit tot de

bodem.
7. De beide stempels op de uit te schuiven kettingloopwerkzijde voorzichtig naar

beneden bewegen (dus chassis aan deze kant optillen), tot het kettingloopwerk
het bodemcontact verliest en uitschuift (ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedie-
nen”, op pagina 79).

8. Bij gewenste uitschuifhoogte de vergrendeling laten arrêteren.

1

Afb. 77

9. Zorg ervoor dat de vergrendeling correct is gearrêteerd. Hiervoor moet de
handpomphendel zover zijn terug gezet, dat de twee pijlen  (Afb.77/1) boven
elkaar staan.
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7.8.1.2 Kettingloopwerk mechanisch inschuiven

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Machine in werkpositie brengen (ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op
pagina 79).

X

Afb. 78

3. Machine met stempels optillen tot het kettingloopwerk ca. 20 mm afstand tot de
ondergrond heeft  (Afb.78/X).

4. Handhendel uit de opbergbox nemen.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door knelling tussen kettingloopwerk en bodem!
Bij het bedienen van de hoogteverstelling kan zwaar letsel door knellingen tussen
kettingloopwerk en bodem ontstaan.
– Zorg ervoor dat er zich geen ledematen tussen de kettingloopwerken en de

bodem bevinden.
– Controleer of zich geen andere personen bij het kettingloopwerk bevinden.

1

2

Afb. 79

5. Handhendel  (Afb.79/1) in de vergrendeling  (Afb.79/2) steken.
6. De vergrendeling door indrukken van de handpomphendel  (Afb.79/1) in rich-

ting van de pijl losmaken.
– Het kettingloopwerk aan de zijde van de bediende hendel glijdt uit tot de

bodem.
7. De beide stempels van het uit te schuiven kettingloopwerk voorzichtig inschui-

ven (chassis aan deze zijde neerlaten) tot het kettingloopwerk inschuift 
(ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op pagina 79).

8. Bij gewenste uitschuifhoogte de vergrendeling laten arrêteren.

1

Afb. 80

9. Zorg ervoor dat de vergrendeling correct is gearrêteerd. Hiervoor moet de
handpomphendel zover zijn terug gezet, dat de twee pijlen  (Afb.80/1) boven
elkaar staan.
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7.8.2 Tips en aanbevelingen voor de hydraulische
kettingloopwerkverstelling

Hieronder bevinden zich enkele nuttige tips voor de omgang met de kettingloop-
werkverstelling:
n Het hydraulische verstelmechanisme is ervoor ontworpen, om de hoogte- en

breedteverstelling van het loopwerk uit te voeren, zonder dat het chassis m.b.v.
stempels opgetild moet worden.

n Indien een verstelling van het loopwerk door ongunstige ondergrond niet moge-
lijk mocht zijn, moet er gebruik worden gemaakt van het afstempelsysteem 
(ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op pagina 79).

n Ter bescherming van de machine en de loopkettingen is de hydraulische ver-
stelkracht beperkt. Op een vaste ondergrond zoals straatstenen, asfalt, beves-
tigde schotten of op vaste grasnerf is een hoogte- en zijkantverstelling aan de
afzonderlijke kettingzijde of aan beide zijden mogelijk.

n Bij zandgrond of zacht grasveld moet er rekening mee gehouden worden dat
de loopkettingen zich afhankelijk van de verstelweg en in het bijzonder na
meerdere keren uit- en inschuiven op een punt ingraven.

n Bij een niet te vaste bodem adviseren wij, om de gewenste loopwerkverstelling
van tevoren op vaste bodem uit te voeren of m.b.v. de afstempeling (ÄHoofd-
stuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op pagina 79) het chassis vooraf op te tillen.
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7.9 Platformopbouw bedienen

7.9.1 Platformopbouw via besturingspaneel bedienen

Personeel:
n Geïnstrueerde persoon
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Opvanggordel

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Een ondeskundige bediening kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële
schade.
– In de werkkooi steeds opvangriemen dragen, en aan de bevestiginsgpunten

vasthaken.
– In de werkkooi niet schommelen of plotseling bewegen.
– Alle werkzaamheden steeds met minimaal twee personen uitvoeren, waarbij

één persoon altijd beneden moet blijven om eventueel de noodbesturing te
kunnen activeren.

– Ervoor zorgen, dat de trapladder omhoog is geklapt en vergrendeld is.
– Het werkkooihek niet beklimmen.
– Niet aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen werken.
– Op hoger gelegen obstakels letten.
– Ervoor zorgen, dat er bij het bewegen van de werkkooi geen lichaamsdelen

b.v. bij een wand worden ingeklemd.
– Bij windsnelheden boven 12,5 m/s (windkracht 6 Bft) de werkzaamheden on-

middellijk staken.
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1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

1

2
Afb. 81

2. Besturing  (Afb.81/1) in het besturingspaneel  (Afb.81/2) steken.

4

1 32

Afb. 82

3. De functieschakelaar van de besturing op [platformfunctie] (blauw)  (Afb.82/4)
zetten.
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4. Platform met de bedieningshendels  (Afb.82/1,4 en 7) volgens onderstaande
tabel bedienen.

Instelhendel Symbool Besturingshendel Symbool Gevolg

Instelhendel 
(Afb.822) naar voren
drukken en laten ver-
grendelen.

Besturingshendel 
(Afb.82/1) naar voren
drukken

Onderarm optillen

Besturingshendel 
(Afb.82/1) naar achte-
ren trekken

Onderarm neerlaten

Instelhendel 
(Afb.822) naar voren
drukken en laten ver-
grendelen.

Besturingshendel 
(Afb.82/3) naar voren
drukken

Bovenarm optillen

Besturingshendel 
(Afb.82/3) naar achte-
ren trekken

Bovenarm neerlaten

Instelhendel 
(Afb.82/2) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen.

Besturingshendel 
(Afb.82/1) naar voren
drukken

Platform rechtsom
zwenken

Besturingshendel 
(Afb.82/1) naar achte-
ren trekken

Platform linksom
zwenken

Instelhendel 
(Afb.82/2) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen.

Besturingshendel 
(Afb.82/3) naar voren
drukken

Bovenarm uitschuiven

Besturingshendel 
(Afb.82/3) naar achte-
ren trekken

Bovenarm inschuiven

Instelhendel 
(Afb.82/2) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen.

Besturingshendel 
(Afb.82/3) naar voren
drukken

Kooi kantelt naar vo-
ren

Besturingshendel 
(Afb.82/3) naar achte-
ren trekken

Kooi kantelt naar ach-
teren
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7.10 Platformopbouw in transportstand brengen

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Opvanggordel

Definitie van de transportstand

1

2

Afb. 83

n Onderarm  (Afb.83/1) en bovenarm  (Afb.83/2) bevinden zich in de transportbe-
scherming.

7.10.1 Platformopbouw in transportstand brengen

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Bovenarm inschuiven en neerlaten (ÄHoofdstuk 7.9 „Platformopbouw bedie-
nen”, op pagina 88).

1
Afb. 84

3. Platformopbouw richting transportstand zwenken (ÄHoofdstuk 7.9 „Platformop-
bouw bedienen”, op pagina 88)tot de pijlen  (Afb.84/1) direct boven elkaar
staan.

4. Onderarm inschuiven en neerlaten (ÄHoofdstuk 7.9 „Platformopbouw bedie-
nen”, op pagina 88).
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7.11 Afstempeling in transportstand brengen

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Opvanggordel

Definitie van de transportstand

21

Afb. 85

n Afstempeling een en vier  (Afb.85/1) bevinden zich in transportstand.
n Afstempeling twee en drie  (Afb.85/2) bevinden zich in transportstand.
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7.11.1 Afstempeling handmatig in transportstand brengen

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Controleer of de kabelbesturing is aangesloten (ÄHoofdstuk 7.3 „Kabelbestu-
ring aansluiten”, op pagina 67).

2 3 51

6 7

4

Afb. 86

3. De functieschakelaar op [stempelfunctie] (geel)  (Afb.86/6) zetten.
4. De instelhendel  (Afb.86/3) op steun 1 en 2  (Afb.86/2) of op steun 3 en 4 

(Afb.86/7) zetten.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken van de
machine!
Door ongelijkmatig optillen of neerlaten kan de machine kantelen of wegglijden. Dit
kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct afbreken en de machi-

ne opnieuw handmatig uitlijnen.

5. Met de besturingshendels  (Afb.86/1 en 5) de gewenste stempel(s) volgens de
volgende tabel bedienen.
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6. Bij correcte afstempeling brandt de groene lamp  (Afb.86/4) continu.

Instelhendel Symbool Bedieningselement Symbool Gevolg

Instelhendel 
(Afb.863) naar voren
drukken en laten ver-
grendelen

Besturingshendel 
(Afb.86/1) naar voren
drukken

Stempel 1 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.86/1) naar achte-
ren trekken

Stempel 1 beweegt
omhoog

Instelhendel 
(Afb.863) naar voren
drukken en laten ver-
grendelen

Besturingshendel 
(Afb.86/5) naar voren
drukken

Stempel 2 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.86/5) naar achte-
ren trekken

Stempel 2 beweegt
omhoog

Instelhendel 
(Afb.86/3) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen

Besturingshendel 
(Afb.86/1) naar voren
drukken

Stempel 3 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.86/1) naar achte-
ren trekken

Stempel 3 beweegt
omhoog

Instelhendel 
(Afb.86/3) naar achte-
ren trekken en laten
vergrendelen

Besturingshendel 
(Afb.86/5) naar voren
drukken

Stempel 4 beweegt
omlaag

Besturingshendel 
(Afb.86/5) naar achte-
ren trekken

Stempel 4 beweegt
omhoog

Zie daarvoor ook
2 Handmatige afstempeling [} 81]
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7.11.2 Afstempeling automatisch in transportstand brengen

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Controleer of de kabelbesturing is aangesloten (ÄHoofdstuk 7.3 „Kabelbestu-
ring aansluiten”, op pagina 67).

2 3 51

6

4

Afb. 87

3. De functieschakelaar op [stempelfunctie] (geel)  (Afb.87/6) zetten.
4. De instelhendel  (Afb.87/2) op automatische modus  (Afb.87/3) zetten.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken van de
machine!
Door ongelijkmatig optillen of neerlaten kan de machine kantelen of wegglijden. Dit
kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct afbreken en de machi-

ne opnieuw handmatig uitlijnen.

5. Met de besturingshendels  (Afb.87/1 en 5) de stempels volgens de volgende
tabel bedienen.

6. Bij correcte afstempeling brandt de groene lamp  (Afb.87/4) continu.

Instelhendel Bedieningselement Symbool Gevolg
Besturingshendel
( (Afb.87/1 of 5) naar voren
duwen

AUTO Stempel 1,2,3 en 4 bewe-
gen omlaag

Besturingshendel
( (Afb.87/1 of 5) naar achte-
ren trekken.

AUTO Stempel 1,2,3 en 4 bewe-
gen omhoog

Zie daarvoor ook
2 Handmatige afstempeling [} 81]
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7.12 Werkkooi demonteren/monteren

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Bij nauwe doorgangen of wisselen van de hefinrichting moet de werkkooi worden
gedemonteerd/gemonteerd. Hiervoor is op de kooibesturing een wisselinrichting
gemonteerd.

LET OP
Het wisselen van de werkkooi moet door twee personen worden uitgevoerd.

7.12.1 Werkkooi demonteren

1. Platformopbouw in transportstand brengen (ÄHoofdstuk 7.10 „Platformopbouw
in transportstand brengen”, op pagina 92).

1

2

Afb. 88

2. De meegeleverde enkele sleutel uit de documentbox of de hydraulische een-
heid  (Afb.88/1) nemen.

3. De bevestigingsschroef  (Afb.88/2) met de steeksleutel linksom losmaken.
4. Werkkooi vasthouden (tweede persoon).

21

Afb. 89

5. De veerspie ( (Afb.89/1) uit de bevestigingsbout  (Afb.89/2) trekken.



Bediening

98 5-2-2020

1

Afb. 90

6. Borgpen  (Afb.90/1) eruit trekken.

Afb. 91

7. Met twee personen de werkkooi iets optillen tot deze kan worden gekanteld 
(Afb.91).

Afb. 92

8. Werkkooi kantelen en schuin omhoog uittrekken  (Afb.92).

LET OP
Voor eenvoudiger bewegen van de werkkooi zijn er twee wieltjes op de onderkant
van de werkkooi aangebracht.



Bediening

5-2-2020 99

7.12.2 Werkkooi monteren

1. Platformopbouw in transportstand brengen (ÄHoofdstuk 7.10 „Platformopbouw
in transportstand brengen”, op pagina 92).

1 2

34
Afb. 93

2. Werkkooi schuin met de opname  (Afb.93/4) aan beide zijden op de bouten 
(Afb.93/3) steken.

3. Werkkooi in de richting van de machine drukken en met de opnamen
( (Afb.93/1) op de bouten ( (Afb.93/2) zetten.

1

Afb. 94

4. Borgpen ( (Afb.94/1) plaatsen.

21

Afb. 95

5. De borgpennen ( (Afb.95/2) met de veerspie ( (Afb.95/1) borgen.

1

2

Afb. 96

6. De meegeleverde enkele sleutel uit de documentbox of de hydraulische een-
heid  (Afb.96/1) nemen.

7. De bevestigingsschroef ( (Afb.96/2) met de enkele sleutel rechtsom vastdraai-
en. (aanhaalmoment ca. 20Nm)
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7.13 Brandstoftank vullen

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen

 WAARSCHUWING
Brandgevaar door ondeskundig tanken!
Tijdens het tanken ontstaat brandgevaar wanneer dampen ontsnappen en brand-
stof wordt gemorst.
– Tijdens het tanken niet roken en ervoor zorgen dat er in de buurt geen vuur of

open vlamt brandt.
– Tijdens het vullen geschikte handschoenen dragen.
– Motor uitzetten alvorens te tanken.
– Uitsluitend in goed geventileerde ruimtes of buiten tanken, aangezien ont-

snappende dampen kunnen worden ingeademd.
– De brandstoftank nooit tot boven het merkteken vullen.
– Alle gemorste brandstof alvorens de verbrandingsmotor te starten opvegen of

met daarvoor geschikte bindmiddelen opzuigen en oordeelkundig verwijderen.

1. Ervoor zorgen dat de verbrandingsmotor is uitgeschakeld (ÄHoofdstuk 7.4
„Machine in-/uitschakelen”, op pagina 69).

2. Ervoor zorgen, dat de hoogwerker horizontaal staat.
3. Geschikte handschoenen (dieselhandschoenen, wegwerphandschoenen) dra-

gen.

1

Afb. 97

4. Tankdeksel  (Afb.97/1) openen, linksom losmaken en schoon bewaren.

1

Afb. 98

5. Brandstoftank maximaal tot de aangegeven vulhoogte  (Afb.98/1) vullen.
6. Tankdeksel weer openschroeven.
7. Eventueel gemorste brandstof opvegen alvorens de verbrandingsmotor te star-

ten.



Bediening

5-2-2020 101

7.14 Noodbedrijf

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

 WAARSCHUWING
Letselgevaar vanwege ontbrekende veiligheidsinrichtingen!
In noodbedrijf zijn alle veiligheidsinrichtingen (bijv. eindschakelaars, noodstop...)
buiten werking.
– Noodmodus volgens volgende aanwijzing bedienen.

De hoogwerker beschikt over een handmatige noodmodus waarmee de hoogwer-
ker ook zonder radiobediening, kabel-afstandsbediening of besturingspaneel kan
worden bediend.
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7.14.1 Noodbedrijf via handpomp

7.14.1.1 Platformopbouw in noodbedrijf

1. Machine uitschakelen en controleren of de netstekker ontkoppeld is (ÄHoofd-
stuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina 69).

LET OP

Voor de bediening aan de  moeten bovendien de ventielen aan
het chassis worden bediend (ÄHoofdstuk 7.14.1.3 „Ventielbediening”, op pagina
110).

1

Afb. 99

2. Afdekking demonteren  (Afb.99/1).

1
2

3
4

Afb. 100

3. De handpomphendel  (Afb.100/1) eruit nemen in de handpomp  (Afb.100/1)
draaien.

4. Het gewenste ventiel op het ventielblok  (Afb.100/4) door indrukken met de be-
dieningshendel  (Afb.100/3) bedienen en gelijktijdig met de handpomp pompen.
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1

Afb. 101

 VOORZICHTIG
Materiële schade door onjuist uitgelijnd platform!
Bij onjuist uitgelijnd platform kunnen de transportbeschermingen bij het inschuiven
beschadigd raken.
– Ervoor zorgen, dat de pijlen ( (Afb.101/1) op de draaikrans bij het inschuiven

in de transportpositie tegenover elkaar liggen.
Ventielbezetting

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Afb. 102
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Besturingshendel Symbool Gevolg
Ventiel 1 Bovenarm uitschuiven

Ventiel 2 Bovenarm inschuiven

Ventiel 3 Bovenarm optillen

Ventiel 4 Bovenarm neerlaten

Ventiel 5 Onderarm optillen

Ventiel 6 Onderarm neerlaten

Ventiel 7 Platform linksom zwenken

Ventiel 8 Platform rechtsom zwenken

Ventiel 9 Kooi kantelt naar achteren

Ventiel 10 Kooi kantelt naar voren

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf bestaat er gevaar voor
ongecontroleerde bewegingen. Dit kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden

gedraaid.

5. Na noodbedrijf de ventielen weer in uitgangspositie draaien, de handpomphen-
del demonteren en de afdekkingen monteren.
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7.14.1.2 Stempelmodus in noodbedrijf

1. Machine uitschakelen en controleren of de netstekker ontkoppeld is (ÄHoofd-
stuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina 69).

2. Controleer of de platformopbouw in transportstand staat.

LET OP

Voor de bediening aan de  moeten bovendien de ventielen aan
het chassis worden bediend (ÄHoofdstuk 7.14.1.3 „Ventielbediening”, op pagina
110).

1

Afb. 103

3. Afdekkingen demonteren  (Afb.103/1).

1

4

2 3

Afb. 104

4. De handpomphendel  (Afb.104/1) eruit nemen in de handpomp  (Afb.104/3)
draaien.

5. Het gewenste ventiel op het ventielblok  (Afb.104/4) door indrukken met de be-
dieningshendel  (Afb.104/3) bedienen en gelijktijdig met de handpomp pompen.

Ventielbezetting
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1

3

4
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8

Afb. 105
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Bedieningselement Symbool Gevolg
Ventiel 1 Stempel 1 beweegt omhoog

Ventiel 2 Stempel 1 beweegt omlaag

Ventiel 3 Stempel 2 beweegt omhoog

Ventiel 4 Stempel 2 beweegt omlaag

Ventiel 5 Stempel 3 beweegt omhoog

Ventiel 6 Stempel 3 beweegt omlaag

Ventiel 7 Stempel 4 beweegt omhoog

Ventiel 8 Stempel 4 beweegt omlaag

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf bestaat er gevaar voor
ongecontroleerde bewegingen. Dit kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden

gedraaid.

6. Na noodbedrijf de ventielen weer in uitgangspositie draaien, de handpomphen-
del demonteren en de afdekkingen monteren.
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7.14.1.3 Ventielbediening

Voor nood- en servicebedrijf moeten de ventielen van het rijaandrijving-schakelblok
worden bediend.

1

Afb. 106

1. Afdekking  (Afb.106/1) demonteren.

1

Afb. 107

2. Ventielen  (Afb.107/1) volgens onderstaande beschrijving bedienen.

1

2

Afb. 108

3. Instelhendel  (Afb.108/2) eruit draaien.
4. Instelhendel  (Afb.108/1) in pijlrichting bedienen.

1

2

Afb. 109

5. De uitgeschroefde bedieningshendel  (Afb.109/1) in de boring  (Afb.109/2)
draaien.
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1 2

Afb. 110

6. Ventiel platform  (Afb.110/1) voor stempelmodus of ventiel steun  (Afb.110/2)
voor platformmodus erin draaien.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf bestaat er gevaar voor
ongecontroleerde bewegingen. Dit kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden

gedraaid.

7. Na noodbedrijf de ventielen en de bedieningshendel weer in de uitgangspositie
brengen.
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7.15 Servicemodus

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Definitie van de servicemodus

De servicemodus is alleen toegestaan als de hoogwerker zich in een technisch
storingsvrije toestand bevindt.

De servicemodus kan bijv. bij onderhoudswerkzaamheden nodig of handig zijn. De
servicemodus is in platform-, stempel- en kettingfunctie onderverdeeld.

 WAARSCHUWING
Letselgevaar vanwege ontbrekende veiligheidsinrichtingen!
Door onvakkundig uitgevoerde bewegingen kan de machine kantelen. Dit kan lei-
den tot ernstig letsel en de dood. Behalve de noodstopfunctie op de hoofdbestu-
ringskast zijn alle veiligheidsinrichtingen in servicemodus buiten bedrijf.
– De servicemodus volgens de volgende aanwijzingen uitvoeren.
– In de werkkooi mogen zich tijdens de servicemodus geen personen bevinden.
– Via de servicemodus mogen geen kraanfuncties worden bediend.
– Nooit zonder hulpmiddelen het profielpakket compleet uitschuiven. Zie hier-

voor Uitschuifdelen en kabels smeren.
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7.15.1 Machine voor servicemodus in-uitschakelen

7.15.1.1 Servicemodus via de verbrandingsmotor starten

Verbrandingsmotor starten (ÄHoofdstuk 7.4.2 „Aandrijving-verbrandingsmotoren”,
op pagina 70).

7.15.1.2 Servicemodus via de stroomaansluiting/e-aandrijving
starten

E-aandrijving starten (ÄHoofdstuk 7.4.1 „Aandrijving-e-motor”, op pagina 69).

7.15.1.3 Servicemodus via de accuaandrijving/netvoeding
starten

Netvoeding of accuaandrijving starten (ÄHoofdstuk 7.4.3 „Aandrijvingsaccu”, op
pagina 71)
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7.15.2 Platformopbouw in servicemodus

1. Machine voor servicemodus inschakelen (ÄHoofdstuk 7.15.1 „Machine voor
servicemodus in-uitschakelen”, op pagina 114).

LET OP
Voor de servicebediening moeten bovendien de ventielen aan het chassis worden
bediend (ÄHoofdstuk 7.14.1.3 „Ventielbediening”, op pagina 110).

1

Afb. 111

2. Afdekking demonteren  (Afb.111/1).

2
3

1

Afb. 112

3. Servicetoets  (Afb.112/1) bedienen.
4. Het gewenste ventiel op het ventielblok  (Afb.112/3) door indrukken met de be-

dieningshendel  (Afb.112/2) bedienen.

Opmerking over transport-
stand

1

Afb. 113

 VOORZICHTIG
Materiële schade door onjuist uitgelijnd platform!
Bij onjuist uitgelijnd platform kunnen de transportbeschermingen bij het inschuiven
beschadigd raken.
– Ervoor zorgen, dat de pijlen ( (Afb.113/1) op de draaikrans bij het inschuiven

in de transportpositie tegenover elkaar liggen.
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Ventielbezetting

1

3
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Afb. 114
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Besturingshendel Symbool Gevolg
Ventiel 1 Bovenarm uitschuiven

Ventiel 2 Bovenarm inschuiven

Ventiel 3 Bovenarm optillen

Ventiel 4 Bovenarm neerlaten

Ventiel 5 Onderarm optillen

Ventiel 6 Onderarm neerlaten

Ventiel 7 Platform linksom zwenken

Ventiel 8 Platform rechtsom zwenken

Ventiel 9 Kooi kantelt naar achteren

Ventiel 10 Kooi kantelt naar voren

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf bestaat er gevaar voor
ongecontroleerde bewegingen. Dit kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden

gedraaid.

5. Na noodbedrijf de ventielen weer in uitgangspositie draaien, de handpomphen-
del demonteren en de afdekkingen monteren.
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7.15.3 Stempelmodus in servicemodus

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.15.1 „Machine voor servicemodus in-uit-
schakelen”, op pagina 114).

LET OP
Voor de servicebediening moeten bovendien de ventielen aan het chassis worden
bediend (ÄHoofdstuk 7.14.1.3 „Ventielbediening”, op pagina 110).

1

Afb. 115

2. Afdekkingen demonteren  (Afb.115/1).

1

3

2

Afb. 116

3. De servicetoets  (Afb.116/1) bedienen.
4. Het gewenste ventiel op het ventielblok  (Afb.116/3) door indrukken met de be-

dieningshendel  (Afb.116/2) of door indraaien van de ventielbediening bedie-
nen.

Ventielbezetting
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1

3

4

5

2

4

6

8

Afb. 117

Bedieningselement Symbool Gevolg
Ventiel 1 Stempel 1 beweegt omhoog

Ventiel 2 Stempel 1 beweegt omlaag

Ventiel 3 Stempel 2 beweegt omhoog

Ventiel 4 Stempel 2 beweegt omlaag

Ventiel 5 Stempel 3 beweegt omhoog

Ventiel 6 Stempel 3 beweegt omlaag

Ventiel 7 Stempel 4 beweegt omhoog

Ventiel 8 Stempel 4 beweegt omlaag
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 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf bestaat er gevaar voor
ongecontroleerde bewegingen. Dit kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden

gedraaid.

5. Na noodbedrijf de ventielen weer in uitgangspositie draaien, de handpomphen-
del demonteren en de afdekkingen monteren.
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7.15.4 Kettingloopwerk in servicemodus

1. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.15.1 „Machine voor servicemodus in-uit-
schakelen”, op pagina 114).

2. Controleer of de platformopbouw en de stempels in transportstand staan.

1
Afb. 118

3. De bedijfsmodusschakelaar  (Afb.118/1) op kettingfunctie zetten.

1

Afb. 119

4. Afdekkingen demonteren  (Afb.119/1).

1

2

Afb. 120

5. De servicetoets  (Afb.120/1) bedienen.
6. Het kettingloopwerk van het ventielblok  (Afb.120/2) door bedienen van de hen-

dels verplaatsen.
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1

2

Afb. 121

Bedieningselement Symbool Gevolg
Ventiel 1 naar voren drukken Ketting links voor

Ventiel 1 naar achteren trekken Ketting links terug

Ventiel 2 naar voren drukken Ketting rechts voor

Ventiel 2 naar achteren trekken Ketting rechts terug
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7.16 Laden van de accuaandrijving

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

7.16.1 Accu's opladen via de via de stroomaansluiting van het
werkplatform

1. Om de accu's te laden, moet de machine op het stroomnet worden aangeslo-
ten (ÄHoofdstuk 7.2 „Machine op het stroomnet aansluiten”, op pagina 66).

1

Afb. 122

LET OP
Netmodus/laden
Als de elektromotor tijdens laden wordt gebruikt, wordt de laadprocedure geduren-
de een uur onderbroken.
De bediening en de weergaves van de oplader  (Afb.122/1) worden in de handlei-
ding van de oplader beschreven (ÄHoofdstuk 11.4 „Aandrijfeenheden”, op pagina
191).
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7.17 Sloten

7.17.1 Beugelslot coderen

1 2 3 4

5 6 7 8

Afb. 123

1. Laatste drie cijfers van het serienummer instellen (in het voorbeeld 123).
2. Beugel omhoog trekken.
3. Beugel 180° draaien.
4. Beugel naar beneden duwen.
5. Nieuw gewenst nummer invoeren (in het voorbeeld 246).
6. Beugel omhoog trekken.
7. Beugel 180° draaien.
8. Beugel naar beneden duwen.
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7.17.2 Cijferslot bedieningspaneel

Standaard bestaat de code van het cijferslot uit de laatste drie cijfers van het serie-
nummer. In het voorbeeld is het serienummer van de hoogwerker 141123.
1 2

3 4

Afb. 124

1. Laatste drie punten van het serienummer instellen (in het voorbeeld 123).
2. Bedieningsknop linksom op het symbool [pijl] draaien.
3. Nieuw gewenst nummer invoeren (bijvoorbeeld 246).
4. Bedieningsknop rechtsom op het symbool [open slot] draaien.
1 2

3 4

Afb. 125

5. Sleutel insteken.
6. Sleutel 90° rechtsom draaien.
7. Sleutel in deze positie laten en bedieningsknop 180° linksom draaien.

– Het cijferslot stelt automatisch de oorspronkelijke cijfercode in.
8. Sleutel 90° rechtsom draaien en eruit trekken.
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8 Onderhoud

8.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het onderhoud

Elektrische stroom

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat levensgevaar. Ingescha-
kelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en lei-
den tot zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische verzorging uitschakelen

en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
Beveiligen tegen opnieuw
inschakelen

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door onbevoegd opnieuw inschakelen!
Door onbevoegd opnieuw inschakelen van de energievoorziening tijdens het sto-
ringszoeken en het verhelpen van storingen bestaat het gevaar op zwaar letsel en
de dood voor de personen in de gevarenzone.
– Voor aanvang van de werkzaamheden alle energievoorzieningen uitschakelen

en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
Ondeskundig uitgevoerde
onderhoudswerkzaamhe-
den

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ondeskundig uitgevoerde onderhoudswerk-
zaamheden!
Ondeskundig onderhoud kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële scha-
de.
– Voor aanvang van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zor-

gen.
– Op orde en reinheid op de montageplek letten! Los op elkaar liggende of rond-

slingerende componenten en gereedschappen zijn bronnen voor ongevallen.
– Met gele zegellak verzegelde verbindingen niet losmaken.
– Indien componenten verwijderd zijn, op correcte montage letten, alle bevesti-

gingselementen weer inbouwen en schroef-aanhaalmomenten in acht nemen.
– Voor het opnieuw in bedrijf nemen het volgende in acht nemen:
ð Ervoor zorgen, dat alle onderhoudswerkzaamheden conform de gegevens en

aanwijzingen in deze handleiding uitgevoerd en afgesloten zijn.
ð Ervoor zorgen, dat zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
ð Ervoor zorgen, dat alle afdekkingen en veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd zijn

en werken volgens de voorschriften.
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Afgewerkte gassen

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door vergiftiging en verstikking door afgewerkte
gassen!
Afgewerkte gassen kunnen bij het inademen tot verstikking leiden, zware vergifti-
gingen veroorzaken en zwaar letsel aan de ademwegen teweegbrengen.
– Bij werkzaamheden met de machine in dieselmotorbedrijf altijd voor toevoer

van verse lucht zorgen.
– Bij het inademen van afgewerkte gassen de betroffen persoon onmiddellijk

van verse lucht voorzien en arts erbij halen.
Accu's

 WAARSCHUWING
Letselgevaar bij verkeerde omgang met accu's!
Bij verkeerde omgang met accu's bestaat het gevaar, dat de accu's exploderen of
dat gezondheidsschadelijke vloeistof uit de accu's komt. De vloeistof kan bij con-
tact met de huid invretingen aan de huid, bij inslikken zware vergiftigingen en bij
oogcontact blindheid veroorzaken.
– Nooit de contacten (plus- en min-pool) van de batterij kortsluiten.
– Batterijen nooit op plekken gebruiken of bewaren, waar een explosieve atmos-

feer aanwezig is of waar hoge temperaturen kunnen optreden.
– Nooit proberen om accu's te solderen, te repareren, qua vorm te veranderen,

om te bouwen of uit elkaar te halen.
– Accu moet steeds tegen toegang door onbevoegden worden beveiligd.
– Ter voorkoming van brand, oververhitting, explosie of uitlopen van vloeistof

accu's nooit blootstellen aan heftige schokken, hoge gewichtsbelasting of an-
dere schadelijke inwerkingen. Uitgelopen vloeistof kan ontvlammen.

– Contact met uitgelopen vloeistof vermijden.

Maatregelen na contact met batterijvloeistof:
n Huid na contact met veel water en zeep afwassen.
n Ogen na contact onmiddellijk ook onder het ooglid minstens 15 minuten met

zuiver water uitspoelen, daarbij milde waterstraal recht in het oog richten, niet
wrijven en onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.

Hete oppervlakken

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door heet oppervlak!
Oppervlakken van motorcomponenten kunnen bij het gebruik sterk opwarmen.
Huidcontact met hete oppervlakken veroorzaakt zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten zoals bijvoorbeeld uitlaatinstallatie, koe-

ler, slangen en motorblok vermijden.
– Voor alle werkzaamheden aan motorcomponenten controleren, of deze heet

zijn. Indien nodig laten afkoelen.
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Hete brandstoffen

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door hete brandstoffen!
Brandstoffen (koelvloeistof, motorolie of hydraulische olie) kunnen tijdens het be-
drijf hoge temperaturen bereiken. Huidcontact met hete brandstoffen veroorzaakt
zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete brandstoffen vermijden.
– Voor alle werkzaamheden met brandstoffen controleren, of deze heet zijn. In-

dien nodig laten afkoelen.
Antivriesmiddel

 WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid door antivriesmiddel!
De koelvloeistof van de dieselmotor bestaat uit een water-antivriesmiddel-mengsel.
Antivriesmiddel kan bij lichaamscontact, inslikken of inademen van aerosolen tot
zware gezondheidsschade leiden.
– Contact met antivriesmiddel vermijden.
– Bij de omgang met antivriesmiddel niet eten, drinken of roken. Voor pauzes en

aan het einde van het werk handen wassen.
– Bij werkzaamheden met antivriesmiddel veiligheidshandschoenen dragen.

Maatregel na contact met antivriesmiddel:
n Huid na contact met veel water afwassen.
n Ogen na contact minstens 15 minuten met veel water grondig uitspoelen en

arts erbij halen.
n Mond na inslikken met water uitspoelen en veel water erna drinken. Arts erbij

halen.
n Na inademen van aerosolen naar verse lucht gaan.
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Motorolie

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door motorolie!
Motorolie bevat giftige stoffen, die ontstekingen kunnen veroorzaken en kankerver-
wekkend zijn.
– Ieder huidcontact met motorolie vermijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk handen met zeep wassen. In geen

geval benzine, oplosmiddel of andere chemische reinigingsmiddelen gebrui-
ken.

Milieubescherming
Volgende aanwijzingen met betrekking tot milieubescherming bij onderhoudswerk-
zaamheden in acht nemen:
– Op alle smeerpunten die met de hand worden gesmeerd het uitlopende, ver-

bruikte of overtollige vet verwijderen en volgens de ter plaatse geldende bepa-
lingen verwerken.

– Vervangen olie in een geschikte bak opvangen en volgens de ter plaatse gel-
dende bepalingen verwerken.

In de onderstaande paragrafen zijn de onderhoudswerkzaamheden beschreven,
die noodzakelijk zijn voor een optimaal en storingsvrij gebruik van de machine.

Indien bij regelmatige controles een verhoogde slijtage waar te nemen is, verkort
dan de vereiste onderhoudsintervallen overeenkomstig de daadwerkelijke slijtage-
verschijnselen. Bij vragen over onderhoudswerkzaamheden en -intervallen contact
opnemen met de fabrikant, zie contactgegevens op pagina 2.
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8.2 Onderhoudswerkzaamheden

8.2.1 Machine reinigen

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidsbril

LET OP
Gevaar voor materiële schade door ondeskundige reiniging!
Ondeskundige reiniging kan leiden tot schade aan de machine.
– Geen agressieve reinigingsmiddelen op zuurbasis gebruiken.
– Alle reinigingsmiddelen grondig met zuiver water verwijderen.
– De overeenkomstig gemarkeerde onderdelen niet met de hogedrukreiniger

reinigen.

1. Netstekker eruit trekken.
2. Ervoor zorgen, dat alle afdekkappen correct zijn gemonteerd.

3914/0016

Afb. 126

3. Grof vuil met de hogedrukreiniger verwijderen. De overeenkomstig gemarkeer-
de componenten ( (Afb.126) niet met de hogedrukreiniger reinigen.

4. Machine met een spons, zuurvrije huisreiniger en een waterslang reinigen.
5. Na de reiniging de machine smeren.
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8.2.2 Ketting spannen

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
Speciaal instrument:
n Vetspuit
Materialen:
n Multipurpose vet
1. Machine in werkpositie brengen (ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op

pagina 79). De machine moet volledig zijn afgesteund en de kettingen mogen
de grond niet meer raken.

1

Afb. 127

2. Onderhoudsdeksel  (Afb.127/1) losschroeven.

1

Afb. 128

3. Met behulp van een vetspuit aan het smeerpunt  (Afb.128/1) zo veel multipur-
pose vet inpersen tot de ketting gespannen is.

X

Afb. 129

4. Controleer of de doorbuiging  (Afb.129/X) 10–15 mm is.
5. Zorg ervoor dat er geen vet bij de smeernippel uittreedt.
6. Onderhoudsdeksel weer vastschroeven.
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8.2.3 Hydraulische installatie

LET OP
Niet-vrijgegeven hydraulische oliën
Kan leiden tot materiële schade aan hydraulische componenten.
– Gebruik alleen vrijgegeven hydraulische oliën.

LET OP
Mengen van hydraulische oliën
Kan leiden tot materiële schade aan hydraulische componenten.
– Vul altijd dezelfde hydraulische olie bij. Nooit minerale hydraulische olie met

biologische hydraulische olie mengen.

LET OP
Onvakkundige wijziging van de oliesoorten
Kan leiden tot materiële schade aan hydraulische componenten.
– Tap bij wijzigen van de oliesoort alle hydraulsiche olie af, en spoel het sys-

teem.

LET OP
Gevaar voor materiële schade door ondeskundig vullen!
Een verkeerd oliepeil kan leiden tot uitval en beschadiging van de hydraulische in-
stallatie.
– Oliepeil regelmatig controleren.

LET OP
Starten van de motor bij olieverversing
Kan leiden tot materiële schade aan hydraulische componenten.
– Start de motor nooit met te weinig hydraulische olie in de tank.
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8.2.4 Hydraulisch filter vervangen

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidsbril

Materialen:
n Filterinzetstukken

VOORZICHTIG
Gevaar voor materiële schade door ondeskundig vullen!
Door een te laag hydraulische-oliepeil kunnen de hydraulische pompen worden be-
schadigd.
– Nadat het filter werd vervangen, moet het hydraulische-oliepeil worden gecon-

troleerd.
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Filterinzetstuk vervangen

1

Afb. 130

1. Afdekking losschroeven.

1

Afb. 131

2. Een geschikt opvangvat voor hydraulische olie onder het filter  (Afb.131/1)
plaatsen.

3. Filterbak  (Afb.131/1) losschroeven.
4. Uittredende hydraulische olie opvangen en vakkundig verwerken.
5. De filterbak op beschadiging controleren.

1

Afb. 132

6. Filterinzetstuk  (Afb.132/1) vernieuwen.
7. Filterbak er weer inschroeven.
8. Peil hydraulische olie controleren (ÄHoofdstuk 8.2.3 „Hydraulische installatie”,

op pagina 133).
9. Afdekking weer vastschroeven.
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8.2.5 Transmissieolie van het kettingloopwerk controleren

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
Materiaal:
n Transmissieolie (ÄHoofdstuk 4.8 „Brandstoffen”, op pagina 42)

LET OP
Gevaar voor materiële schade door ondeskundig vullen!
Een verkeerd oliepeil kan leiden tot uitval en beschadiging van de hydraulische in-
stallatie.
– Oliepeil regelmatig controleren.

De kettingaandrijvingen hebben elk een afzonderlijke transmissie. De volgende
aanwijzingen gelden steeds voor een transmissie.
1. Machine op effen ondergrond in transportstand zetten (ÄHoofdstuk 7.11 „Af-

stempeling in transportstand brengen”, op pagina 93).

1 2

3

Afb. 133

2. De machine zo uitlijnen (ÄHoofdstuk 7.6 „Machine rijden”, op pagina 73) dat
de onderkant van de schroefverbinding  (Afb.133/1) op de middenas 
(Afb.133/2) van de transmissie-eenheid  (Afb.133/3) ligt.

3. Machine uitschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

1
2

Afb. 134

4. De schroefverbindingen ( (Afb.134/1 en 2) uitschroeven.
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1
2

Afb. 135

5. Oliepeil visueel controleren. De transmissie moet tot aan de onderkant van het
schroefdraadboorgat  (Afb.135/1) gevuld zijn met olie.

6. Eventueel transmissieolie bijvullen. Hiervoor de olie langzaam door de boring 
(Afb.135/2) vullen tot de deze tot de onderrand van de draadboring  (Afb.135/1)
staat.

7. Ervoor zorgen dat de afdichtingen of koperplaten van de schroefverbindingen
aanwezig en onbeschadigd zijn.

1
2

Afb. 136

8. De schroefverbindingen ( (Afb.136/1 en 2) met de afdichtingen of koperplaten
weer vastschroeven.
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8.2.6 Uitschuivingen smeren

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidsbril

Materiaal
n (ÄHoofdstuk 4.8 „Brandstoffen”, op pagina 42)
1. Machine minimaal ondersteunen (ÄHoofdstuk 7.7 „Afstempeling bedienen”, op

pagina 79).

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door gedeactiveerde veiligheidsinrichtingen!
Bij bediening van de machine via noodbedrijf of servicemodus zijn alle veiligheids-
inrichtingen buiten bedrijf.
– De volgende bedieningsvolgordes aanhouden en de aanwijzingen precies op-

volgen.

1

Afb. 137

2. Bovenarm uitschuifinrichting  (Afb.137/1) via de servicemodus of via platform-
bedrijf zoals afgebeeld uitschuiven.

3. De glijvlakken van de bovenarm-uitschuifinrichting met reinigingsmiddel reini-
gen en dan weer invetten.

4. Bovenarm inschuiven en de platformopbouw in transportstand brengen
5. Afstempeling in transportstand brengen (ÄHoofdstuk 7.11 „Afstempeling in

transportstand brengen”, op pagina 93).

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf bestaat er gevaar voor
ongecontroleerde bewegingen. Dit kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden

gedraaid.

8.2.7 Draaikrans smeren

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
Werktuig:
n Vetspuit
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Materiaal:
n Multipurpose vet (ÄHoofdstuk 4.8 „Brandstoffen”, op pagina 42)

1

Afb. 138

1. Met de vetspuit op de smeernippels (4 stuks) van de draaikrans ( (Afb.138/1)
multipurpose vet inpersen.

2. Het overtollige vet verwijderen en zoals voorgeschreven verwerken.

8.2.8 Aanhaalmomenten draaikrans

 WAARSCHUWING
Gevaar door onjuiste aanhaalmomenten!
Wanneer schroeven met een onjuist aanhaalmoment worden vastgetrokken, kun-
nen er componenten losraken die lichamelijk letsel en materiële schade veroorza-
ken.
– Nooit het maximaal toegestane aanhaalmoment overschrijden.
– Aanhaalmomenten regelmatig controleren.
– Altijd de betreffende richtlijnen en interpretatiecriteria voor schroefverbindin-

gen in acht nemen.

De tabel geeft de noodzakelijke aanhaalmomenten voor het bereiken van de
hoogst toegestane voorspanning voor de schroeven van de draaikrans weer.

Schroefmaat Schroefkwaliteit Aanhaalmoment
M12 10,9 110 Nm
M16 10,9 270 Nm
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8.2.9 Winterbedrijf

Om een storingsvrij bedrijf van de hoogwerker tijdens de wintermaanden bij min-
temperaturen ter bereiken, moeten onder andere de volgende maatregelen worden
uitgevoerd:
n Verzamelingen van waterresten vermijden.
n Waterafvoeropeningen moeten vrij zijn.
n Stoomstraalwerkzaamheden aan het apparaat vermijden.
n Opstap en werkplatformbodem sneeuw- en ijsvrij houden.
n Glijstukken mogen niet aan componenten zijn vastgevroren.
n De kettingen en kabels voor het in- en uitschuiven van het profiel moeten ijsvrij

zijn.
n Sensoren reinigen.
n Alle eindschakelaars en naderingsschakelaars moeten sneeuw-en ijsvrij zijn.

Eventueel door warmte of ijsverwijderend resp. waterwerend / roestwerend
smeermiddel bedrijfsklaar maken.

n Bij extreme kou moet het hydraulische systeem worden opgewarmd. Deze kan
bijvoorbeeld door laten draaien van de aandrijfeenheid of door geringe bewe-
ging van de kettingen, stempels of platforms worden bereikt.

n Handleiding van de aandrijfmotor in acht nemen (bijvoorbeeld motor laten
warmlopen, antivriesmiddel, batterijlading...) .

8.2.10 Aandrijfeenheden overzicht

LET OP
Deze handleiding bevat geen gedetailleerde gegevens over onderhoud, inbedrijf-
stelling of onderhoud van de aandrijfmotor. Gedetailleerde gegevens staan in de
bijgeleverde handleiding van de motorfabrikant. (ÄHoofdstuk 11.4 „Aandrijfeenhe-
den”, op pagina 191).
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8.2.10.1 Overzicht dieselmotor

1 2

6 345
Afb. 139

1 Tankvulopening 4 Olieaftapschroef
2 Luchtfilterkast 5 Brandstoffilter
3 Olievulopening 6 Startergreep

8.2.10.2 Overzicht accuaandrijving

6 3 47 15

2

Afb. 140

1 Motorregeling 5 Besturingskast
2 Accu's 6 Elektromotor
3 Spanningsomvormer 7 Scheidingsschakelaar accu
4 Oplader
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8.2.11 Accuvloeistof controleren/bijvullen

8.2.11.1 Accuvloeistof controleren

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Zuurbestendige handschoenen
n Veiligheidsbril

Controleren/bijvullen van de accuvloeistof is alleen bij het accutype lood-zuur ver-
eist.

VOORZICHTIG
Letselgevaar door overlopen van accuzuur!
Als de accu voor het laden wordt gevuld, kan het water-zuur-mengsel (elektrolyt)
tijdens het laden door de verhitting uitzetten en uit de cel treden. Hierdoor ontstaat
gevaar voor letsel en materiële schade.
– Voor het vullen van de accu's met accuzuur moet de accu volledig zijn opgela-

den. Pas na het laden van de accu's met het vullen van de accu's beginnen.

LET OP
Het optimale vultijdstip voor een accu is vlak voor het einde van de laadprocedure.
Vullen mag pas na het laden worden uitgevoerd.

1. Machine uitschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

1

Afb. 141

2. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

3. Acculading controleren  (Afb.141/1).
4. De accu's moeten volledig opgeladen zijn. Laad indien nodig de accu's volledig

op.
5. Machine uitschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina

69).
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1

2

Afb. 142

6. Accuscheidingsschakelaar verwijderen  (Afb.142/1).
7. Alle weergaven op vulhoogte van het accuzuur controleren.

1 2

3

Afb. 143

1 Accu niet voldoende gevuld met accuzuur
2 Accu volledig met accuzuur gevuld

In de accubak is een aansluiting voor een vulsysteem gemonteerd  (Afb.143/3).
Deze kan met een handmatig of elektrisch vulsysteem worden verbonden. Na de
controle de afdekking sluiten en de accuscheidingsschakelaar weer insteken.
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8.2.11.2 Accuvloeistof bijvullen (handmatig)

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Zuurbestendige handschoenen
n Veiligheidsbril

Controleren/bijvullen van de accuvloeistof is alleen bij het accutype lood-zuur ver-
eist.

VOORZICHTIG
Letselgevaar door overlopen van accuzuur!
Als de accu voor het laden wordt gevuld, kan het water-zuur-mengsel (elektrolyt)
tijdens het laden door de verhitting uitzetten en uit de cel treden. Hierdoor ontstaat
gevaar voor letsel en materiële schade.
– Voor het vullen van de accu's met accuzuur moet de accu volledig zijn opgela-

den. Pas na het laden van de accu's met het vullen van de accu's beginnen.

Het toebehoren “Vulsysteem Aquamatik” is bedoeld voor het vullen van lood-zuur-
accu's. De accu's zijn met een Aquamatik-systeem uitgerust en dienen als vul-
standweergave en als bijvulinrichting.
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1. Vulstandhoogte van de accuvloeistof controleren.
2. Accu's laden.

1

2 3

4

Afb. 144

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door vallende elektrisch geleidende onderde-
len!
Als elektrisch geleidende onderdelen op de polen van de accu's vallen, kunnen
ernstig letsel en aanzienlijke materiële schade aan de machine het gevolg zijn.
– Er mogen zich geen elektrisch geleidende onderdelen, bijv. werktuigen, boven

de accubak bevinden.

3. Afdekking van de accubak demonteren.
4. Verbinding van het vulsysteem  (Afb.144/1) met de aansluiting van het Aqua-

matik-systeem  (Afb.144/2) van de accu's verbinden.
5. Het waterreservoir bij een aanbevolen hoogte van twee tot drie meter boven de

accu's plaatsen. Zorg ervoor dat het vloeistofreservoir stabiel staat.
6. Deksel van het reservoir iets openen zodat geen vacuüm in het reservoir ont-

staat.
7. Afsluitkraan openen  (Afb.144/3). De debietweergave  (Afb.144/4) begint te ro-

teren. Zodra de stroomweergave niet meer roteert, is de vulprocedure afgeslo-
ten.

8. Vulhoogte van de afzonderlijke accu's aan de vulstandweergaves controleren.
Eventueel bijvullen.

9. Afsluitkraan afsluiten.
10. Deksel van het reservoir sluiten.
11. Vulsysteem van Aquamatik-systeem loskoppelen. Eventueel uittredende vloei-

stof met een geschikte doek opvangen en deskundig afvoeren.
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12. Afdekkingen weer sluiten.

LET OP
Het toebehoren wordt zonder vloeistof geleverd.

8.2.11.3 Accuvloeistof bijvullen (elektrisch)

Personeel:
n Geïnstrueerde personen
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen
n Zuurbestendige handschoenen
n Veiligheidsbril

Controleren/bijvullen van de accuvloeistof is alleen bij het accutype lood-zuur ver-
eist.

VOORZICHTIG
Letselgevaar door overlopen van accuzuur!
Als de accu voor het laden wordt gevuld, kan het water-zuur-mengsel (elektrolyt)
tijdens het laden door de verhitting uitzetten en uit de cel treden. Hierdoor ontstaat
gevaar voor letsel en materiële schade.
– Voor het vullen van de accu's met accuzuur moet de accu volledig zijn opgela-

den. Pas na het laden van de accu's met het vullen van de accu's beginnen.

Het toebehoren “Vulsysteem Aquamatik” is bedoeld voor het vullen van lood-zuur-
accu's. De accu's zijn met een Aquamatik-systeem uitgerust en dienen als vul-
standweergave en als bijvulinrichting.
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1. Vulstandhoogte van de accuvloeistof controleren.
2. Accu's laden.

1
2

Afb. 145

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door vallende elektrisch geleidende onderde-
len!
Als elektrisch geleidende onderdelen op de polen van de accu's vallen, kunnen
ernstig letsel en aanzienlijke materiële schade aan de machine het gevolg zijn.
– Er mogen zich geen elektrisch geleidende onderdelen, bijv. werktuigen, boven

de accubak bevinden.

3. Afdekking van de accubak demonteren.
4. Machine inschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina

69).
5. Knop voor accuvloeistof  (Afb.145/1) indrukken en ingedrukt houden. De de-

bietweergave  (Afb.145/1) begint te roteren.
6. Zodra de debietweergave niet meer roteert, is de vulprocedure afgesloten.
7. Vulhoogte van de afzonderlijke accu's aan de vulstandweergaves controleren.
8. Eventueel uittredende vloeistof met een geschikte doek opvangen en deskun-

dig afvoeren.
9. Machine uitschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina

69).
10. Afdekkingen weer sluiten.
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8.3 Onderhoudsschema

 = controleren  = smeren  = wisselen
 = aanbeveling

tot wisselen

 = reinigen  = aandraaien  instellen

*Bij vervanging van de hydraulische slangen of openen van de hydraulische instal-
latie.

Indien
nodig en
een keer
jaarlijks

Na de eerste 50 bu iedere
50 bu

iedere
150 bu

iedere
800 bu

elke 6
jaar

elke
10 jaar

Kettingloopwerk
Kettingspanning  
Profiel
Transmissieolie
Glijvlakken   
Geleidings- en keerrollen
Bevestiging chassis-ketting-
loopwerk
Dichtheid van de hydrauli-
sche componenten
Chassis
Beweeglijke scharnierpunten
Hydraulische olie *
Hydraulisch filter-toevoerfilter * *
Hydraulisch filter-retourfilter * *
Drukwaarden loopwerk  
Drukwaarden stempelfunctie  
Drukwaarden platformfunctie  
Hydraulische slangen
Elektrische schakelaars en
sensoren
Afstempeling
Vergrendelingsbouten van de
afstempeling
Frame en lasnaden
Functie van de kleppen voor
de noodbesturing
Besturingskast
Hefarmhouder
Beweeglijke scharnierpunten
Draaikrans
Draaikransschroeven  
Elektrische schakelaars en
sensoren
Hoofdbesturingskast
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Indien
nodig en
een keer
jaarlijks

Na de eerste 50 bu iedere
50 bu

iedere
150 bu

iedere
800 bu

elke 6
jaar

elke
10 jaar

Profielen
Beweeglijke scharnierpunten
Glijvlakken    
Hydraulische slangen
Kabelrups
In- en uitschuifkabels
In- en uitschuifkettingen
Elektrische schakelaars en
sensoren
Dichtheid van de hydrauli-
sche componenten
Kooiarm
Beweeglijke scharnierpunten
Nivelleercilinder
Kooidraaimotor-schroeven  
Kooiopname
Kooiweger
Werkkooi
Werkkooi
Stuurkop
Stopcontacten (werkkooi)
Hefinrichting
Functiecheck
Noodbesturing van de gehele
machine
Alle functies van de bedien-
eenheden
Algemeen
Jaarlijks onderhoud conform
checklist uitvoeren (zie test-
boek)
Elektrische schakelaars en
sensoren
Hydraulische slangen en ka-
bels aan beweeglijke punten
Hydraulische slangen  
Dichtheid van de hydrauli-
sche componenten



Onderhoud

150 5-2-2020

Indien
nodig en
een keer
jaarlijks

Na de eerste 50 bu iedere
50 bu

iedere
150 bu

iedere
800 bu

elke 6
jaar

elke
10 jaar

Aandrijfeenheid
Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zie de handleiding van de fabrikant (ÄHoofdstuk 11.4 „Aan-
drijfeenheden”, op pagina 191).
Documentatie
Typeplaatje
Handleiding in de werkkooi
Sticker op de gehele machine

 = controleren  = smeren  = wisselen
 = aanbeveling

tot wisselen

 = reinigen  = aandraaien  instellen

*Bij vervanging van de hydraulische slangen of openen van de hydraulische instal-
latie.

LET OP
De bedrijfsstoffen voor onderhoud in acht nemen (ÄHoofdstuk 4.8 „Brandstoffen”,
op pagina 42).
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9 Storingen

In het volgende hoofdstuk zijn mogelijke oorzaken van storingen beschreven, en
hoe deze verholpen kunnen worden. Bij toegenomen optredende storingen de on-
derhoudsintervallen in overeenstemming met de daadwerkelijke belasting verkor-
ten. Bij storingen die niet te verhelpen zijn door de volgende aanwijzingen, contact
opnemen met de fabrikant, zie contactgegevens op pagina 2.

9.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de storingsoplossing

Elektrische stroom

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat levensgevaar. Ingescha-
kelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en lei-
den tot zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische verzorging uitschakelen

en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
Beveiligen tegen opnieuw
inschakelen

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door onbevoegd opnieuw inschakelen!
Door onbevoegd opnieuw inschakelen van de energievoorziening tijdens het sto-
ringszoeken en het verhelpen van storingen bestaat het gevaar op zwaar letsel en
de dood voor de personen in de gevarenzone.
– Voor aanvang van de werkzaamheden alle energievoorzieningen uitschakelen

en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
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Ondeskundig uitgevoerde
werkzaamheden voor het
verhelpen van storingen

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundig verhelpen van storingen!
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden voor het verhelpen van storingen kun-
nen leiden tot zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zor-

gen.
– Op orde en reinheid op de montageplek letten! Los op elkaar liggende of rond-

slingerende componenten en gereedschappen veroorzaken gevaar voor on-
gevallen.

– Met gele zegellak verzegelde verbindingen niet losmaken.
– Indien componenten verwijderd zijn, op correcte montage letten, alle bevesti-

gingselementen weer inbouwen en schroef-aanhaalmomenten in acht nemen
Aanhaalmomenten draaikrans.

– Voor het opnieuw in bedrijf nemen het volgende in acht nemen:

ð Ervoor zorgen, dat alle werkzaamheden om storingen te verhelpen conform
de gegevens en aanwijzingen in deze handleiding uitgevoerd en afgesloten
zijn.

ð Ervoor zorgen, dat zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

ð Ervoor zorgen, dat alle afdekkingen en veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd
zijn en werken volgens de voorschriften.

Bewegende componenten

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door bewegende componenten!
Roterende en/of lineair bewegende componenten kunnen zware letsels veroorza-
ken.
– Voor alle werkzaamheden voor het verhelpen van storingen aan bewegende

componenten de machine uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inscha-
kelen. Wachten tot alle componenten tot stilstand zijn gekomen.

– In de gevarenzone nauw aansluitende veiligheidskleding met geringe scheur-
vastheid dragen.

Afgewerkte gassen

 WAARSCHUWING
Levensgevaar door vergiftiging en verstikking door afgewerkte
gassen!
Afgewerkte gassen kunnen bij het inademen tot verstikking leiden, zware vergifti-
gingen veroorzaken en zwaar letsel aan de ademwegen teweegbrengen.
– Bij werkzaamheden met de machine in dieselmotorbedrijf altijd voor toevoer

van verse lucht zorgen.
– Bij het inademen van afgewerkte gassen de betroffen persoon onmiddellijk

van verse lucht voorzien en arts erbij halen.
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Hete oppervlakken

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door heet oppervlak!
Oppervlakken van motorcomponenten kunnen bij het gebruik sterk opwarmen.
Huidcontact met hete oppervlakken veroorzaakt zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten zoals bijvoorbeeld uitlaatinstallatie, koe-

ler, slangen en motorblok vermijden.
– Voor alle werkzaamheden aan motorcomponenten controleren, of deze heet

zijn. Indien nodig laten afkoelen.
Hete brandstoffen

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door hete brandstoffen!
Brandstoffen (koelvloeistof, motorolie of hydraulische olie) kunnen tijdens het be-
drijf hoge temperaturen bereiken. Huidcontact met hete brandstoffen veroorzaakt
zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete brandstoffen vermijden.
– Voor alle werkzaamheden met brandstoffen controleren, of deze heet zijn. In-

dien nodig laten afkoelen.
Batterijen

 WAARSCHUWING
Letselgevaar bij verkeerde omgang met batterijen!
Bij verkeerde omgang met batterijen bestaat het gevaar, dat de accu's exploderen
of dat gezondheidsschadelijke vloeistof uit de batterijen komt. De vloeistof kan bij
contact met de huid invretingen aan de huid, bij inslikken zware vergiftigingen en
bij oogcontact blindheid veroorzaken.
– Nooit de contacten (plus- en min-pool) van de batterij kortsluiten.
– Batterijen nooit op plekken gebruiken of bewaren, waar een explosieve atmos-

feer aanwezig is of waar hoge temperaturen kunnen optreden.
– Nooit proberen om batterijen te solderen, te repareren, qua vorm te verande-

ren, om te bouwen of uit elkaar te halen.
– Batterij altijd voor toegang door onbevoegden beschermen.
– Ter voorkoming van brand, oververhitting, explosie of uitlopen van vloeistof

batterijen nooit blootstellen aan heftige schokken, hoge gewichtsbelasting of
andere schadelijke inwerkingen. Uitgelopen vloeistof kan ontvlammen.

– Contact met uitgelopen vloeistof vermijden.

Maatregelen na contact met batterijvloeistof:
n Huid na contact met veel water en zeep afwassen.
n Ogen na contact onmiddellijk ook onder het ooglid minstens 15 minuten met

zuiver water uitspoelen, daarbij milde waterstraal recht in het oog richten, niet
wrijven en onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.
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Antivriesmiddel

 WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid door antivriesmiddel!
De koelvloeistof van de dieselmotor bestaat uit een water-antivriesmiddel-mengsel.
Antivriesmiddel kan bij lichaamscontact, inslikken of inademen van aerosolen tot
zware gezondheidsschade leiden.
– Contact met antivriesmiddel vermijden.
– Bij de omgang met antivriesmiddel niet eten, drinken of roken. Voor pauzes en

aan het einde van het werk handen wassen.
– Bij werkzaamheden met antivriesmiddel veiligheidshandschoenen dragen.

Maatregel na contact met antivriesmiddel:
n Huid na contact met veel water afwassen.
n Ogen na contact minstens 15 minuten met veel water grondig uitspoelen en

arts erbij halen.
n Mond na inslikken met water uitspoelen en veel water erna drinken. Arts erbij

halen.
n Na inademen van aerosolen naar verse lucht gaan.

Motorolie

 WAARSCHUWING
Letselgevaar door motorolie!
Motorolie bevat giftige stoffen, die ontstekingen kunnen veroorzaken en kankerver-
wekkend zijn.
– Ieder huidcontact met motorolie vermijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk handen met zeep wassen. In geen

geval benzine, oplosmiddel of andere chemische reinigingsmiddelen gebrui-
ken.

Gedrag bij storingen In principe geldt:
1. Bij storingen die een direct gevaar voor personen of voorwerpen van waarde

vormen, direct noodstop activeren.
2. Storingsoorzaak vaststellen.
3. Indien het verhelpen van de storing werkzaamheden in de gevarenzone ver-

eist, machine uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen. Verant-
woordelijke personen op de plaats van gebruik direct over de storing informe-
ren.

4. Afhankelijk van de soort storing, deze door geautoriseerd vakpersoneel laten
verhelpen of zelf uitvoeren.

LET OP
De volgende storingstabel geeft inlichting over wie het recht heeft de storing te ver-
helpen.
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9.2 Storingstabel
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Foutomschrijving Oorzaak Oplossing Personeel
Dieselmotor werkt niet Brandstoftank leeg. Brandstoftank vullen Geïnstrueerde personen

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen

Startaccu ontladen. Startaccu opladen Hoofd-
accu laden.

Geïnstrueerde personen

Noodstopknop is geacti-
veerd.

Noodstopknop ontgrende-
len
(ÄHoofdstuk 3.7 „Veilig-
heidsinrichtingen”, op pagi-
na 29).

Geïnstrueerde personen

Geen werking bij voe-
dingsspanning via het voe-
dingspunt op de bouwplek

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen

Verlengsnoer defect. Verlengsnoer vervangen. Geïnstrueerde personen
Onjuiste kabeldiameter of
onjuiste kabellengte.

Toegestane kabellengte en
kabeldiameter aanhouden 
(ÄHoofdstuk 7.2 „Machine
op het stroomnet aanslui-
ten”, op pagina 66).

Geïnstrueerde personen

Noodstopknop is geacti-
veerd.

Noodstopknop ontgrende-
len (ÄHoofdstuk 3.7 „Vei-
ligheidsinrichtingen”, op pa-
gina 29).

Geïnstrueerde personen

Geen bediening van de on-
derbesturing mogelijk

Sleutelschakelaar in de
werkkooi staat op "I", nood-
stopknop is geactiveerd.

Sleutelschakelaar in de
werkkooi op "0" zetten,
noodstopknop ontgrende-
len (ÄHoofdstuk 3.7 „Vei-
ligheidsinrichtingen”, op pa-
gina 29).

Geïnstrueerde personen

Geen platformfunctie vanuit
werkkooi mogelijk

Sleutelschakelaar in de
werkkooi staat op "0".

Sleutelschakelaar in de
werkkooi op "I" zetten.

Geïnstrueerde personen

Noodstopknop is geacti-
veerd.

Noodstopknop ontgrende-
len (ÄHoofdstuk 3.7 „Vei-
ligheidsinrichtingen”, op pa-
gina 29)

Geïnstrueerde personen

Niet correct gesteund Machine correct afstempe-
len (ÄHoofdstuk 7.7 „Af-
stempeling bedienen”, op
pagina 79).

Geïnstrueerde personen

Rups bewegen niet moge-
lijk

Schakelaarstand op de ka-
belafstandsbediening of op
het bedieningspaneel fou-
tief.

Knevelschakelaar op "Ket-
tingfunctie" zetten 
(ÄHoofdstuk 7.6 „Machine
rijden”, op pagina 73).

Geïnstrueerde personen

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 

Geïnstrueerde personen
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Foutomschrijving Oorzaak Oplossing Personeel
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Afstempelen niet mogelijk Schakelaarstand op de ka-
belafstandsbediening of op
het bedieningspaneel fou-
tief.

Knevelschakelaar op
"Stempelen" zetten 
(ÄHoofdstuk 7.7 „Afstem-
peling bedienen”, op pagina
79).

Geïnstrueerde personen

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen

Geen platformfunctie mo-
gelijk

Schakelaarstand op de ka-
belafstandsbediening of op
het bedieningspaneel fou-
tief.

Knevelschakelaar op "Plat-
form" zetten Platformop-
bouw bedienen.

Geïnstrueerde personen

Noodstopknop is geacti-
veerd.

Noodstopknop ontgrende-
len (ÄHoofdstuk 3.7 „Vei-
ligheidsinrichtingen”, op pa-
gina 29).

Geïnstrueerde personen

Niet correct afgestempeld Afstempeling controleren 
(ÄHoofdstuk 7.7 „Afstem-
peling bedienen”, op pagina
79).

Geïnstrueerde personen

Geen of te geringe voe-
dingsspanning.

Voedingsspanning contro-
leren

Elektricien

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen

Uitschuiven bovenarm niet
mogelijk

Bovenarm ligt in transport-
bescherming.

Bovenarm uit de transport-
bescherming tillen Plat-
formopbouw bedienen.

Geïnstrueerde personen

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen

Zwenken niet mogelijk Boven- en onderarm nog in
de transportbescherming.

Onderarm uit de transport-
bescherming tillen Plat-
formopbouw bedienen.

Geïnstrueerde personen

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en eventueel in-
schakelen of vervangen 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen
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Foutomschrijving Oorzaak Oplossing Personeel
Groene lamp op het bedie-
ningspaneel knippert

Niet correct afgestempeld. Afstempeling controleren
Machine in arbeidspositie
brengen.

Geïnstrueerde personen

Rode lamp op het bedie-
ningspaneel brandt con-
stant

Tijdens het starten bedie-
ningshendel uitgestuurd.

Noodstopknop bedienen en
weer ontgrendelen.
Besturing opnieuw starten.

Geïnstrueerde personen

Systeemfout Onderhoudsdienst bellen. Geïnstrueerde personen
Rode lamp op het bedie-
ningspaneel knippert

Kooiniveau boven ± 5° ge-
kanteld.

Kooi via klepsturing (nood-
bediening) uitlijnen Nood-
bedrijf.

Geïnstrueerde personen

Rode en groene lamp bran-
den nooit

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd (zekering,
aardlekschakelaar).

Veiligheidselementen con-
troleren en evt. inschakelen
of vervangen (ÄHoofdstuk
9.4 „Zekeringen vervan-
gen”, op pagina 166).

Geïnstrueerde personen

Motorpomp loopt en slaat
af

Hydraulische slang geknikt Hydraulische slangen con-
troleren.

Vakpersoneel

Drukfilter vervuild. Filterinzetstuk vervangen 
(ÄHoofdstuk 8 „Onder-
houd”, op pagina 127).

Vakpersoneel

Motorpomp loopt, maar
geen druk in systeem

Handwiel van handpomp
losgeraakt.

Handwiel rechtsom sluiten. Geïnstrueerde personen

Cilinder daalt zelfstandig Hydraulische installatie de-
fect.

Machine direct stopzetten
en onderhoudsdienst bel-
len.

Geïnstrueerde personen

Luid motorpompgeluid en
rijbewegingen vertragen tot
stilstand

Te weinig hydraulische olie
in de tank, hydraulische in-
stallatie lek.

Peil hydraulische olie con-
troleren en eventueel olie
bijvullen (ÄHoofdstuk 8
„Onderhoud”, op pagina
127).
Onderhoudsdienst bellen.

Geïnstrueerde personen

Geen spanning op het stop-
contact in de werkkooi

Voeding netspanning on-
derbroken.

Voeding netspanning con-
troleren.

Elektricien

Stekker niet in stopcontact. Stekker insteken (ÄHoofd-
stuk 7.2 „Machine op het
stroomnet aansluiten”, op
pagina 66).

Geïnstrueerde personen

Veiligheidselementen zijn
geactiveerd.

Zekeringen controleren 
(ÄHoofdstuk 9.4 „Zekerin-
gen vervangen”, op pagina
166).

Geïnstrueerde personen

Hoge slijtage van de rups-
band

Aandrijfkrans sterk versle-
ten.

Onderhoudsdienst bellen. Geïnstrueerde personen

Staaldraden van de rups-
banden gebroken

Overmatige spanning van
de kettingbanden door in-
geklemde stenen, abrupt
draaien op ruwe onder-
grond, defect veerpakket,
bevroren materiaal tussen
de loopwielen.

Onderhoudsdienst bellen. Geïnstrueerde personen
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9.3 Foutcodelijst

Storingen en foutcodes worden op de display op de besturingskast getoond.

LET OP
Bij enkele meldingen kan de aanvulling CM resp. CS verschijnen. Dit heeft betrek-
king op de overeenkomstige kaart, vanaf waar de foutmelding werd geactiveerd.
– CM – CAN MASTER (master-kaart) (kaart in de besturingskast)
– CS – CAN SLAVE (slave-kaart) (kaart aan de binnenkant van de deur naar de

besturingskast)
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Code Beschrijving
1 Softwarefout/hardwarefout.
2 Softwarefout/hardwarefout.
3 Softwarefout/hardwarefout.
4 Hardwarefout microprocessor.
5 Ingangen voor bodemdruk van stempel 1 controleren.
6 Ingangen voor bodemdruk van stempel 2 controleren.
7 Ingangen voor bodemdruk van stempel 3 controleren.
8 Ingangen voor bodemdruk van stempel 4 controleren.
9 Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 1 controleren.
10 Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 2 controleren.
11 Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 3 controleren.
12 Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 4 controleren.
13 Veiligheidsrelais 1, bewakingscontact controleren.
14 Veiligheidsrelais 2, bewakingscontact controleren.
15 Veiligheidsrelais 3, bewakingscontact controleren.
16 Veiligheidsrelais 4, bewakingscontact controleren.
17 Ingangen voor de positieschakelaar "Telescooparm opgelegd" controleren.
18 Als bij het inschakelen van de besturing wordt gezien dat de stempels niet vergrendeld zijn, mag er geen

positieschakelaar voor de stempelhoogte bediend zijn.
19 Joystick 1 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
20 Joystick 2 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
21 De joysticks op het best.paneel werden bij de start van de machine uitgestuurd of zijn defect (vrijgavecon-

tact).
22 De joysticks op de kabelafst.bedien. werden bij de start van de machine uitgestuurd of zijn defect (vrijga-

vecontact).
23 Joystick 1 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
24 Joystick 2 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
25 Joystick 3 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
26 Joystick 4 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
27 Knop 1 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.
28 Knop 2 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.
29 Knop 3 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.
30 Knop 4 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.
31 De knevelschakelaar voor de activering van de beweging Kooidraaien op de kabelafstandsbediening

werd bediend of is defect.
32 De knevelschakelaar voor de activering van de bewegingen op de kabelafstandsbediening werd bediend

of is defect.
33 De knevelschakelaar voor de activering van de automatische afstempeling op de kabelafstandsbediening

werd bediend of is defect.
34 Een van de knevelschakelaars voor de instelling van het kooiniveau werd bediend of is defect.
35 Bij het inschakelen van de machine was spanning aan de uitgangszijde aanwezig of een uitgangsdriver is

defect.
36 De spanning van de back-up-accu bedraagt meer dan 4 V, accu vervangen of hardwarefout in de bestu-

ring.
37 De voedingsspanning is tot onder 17 V gedaald.
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Code Beschrijving
38 De voedingsspanning is tot hoger dan 32 V gestegen.
39 De gemeten hoek mag bij opgelegde telescoop een bepaalde waarde niet overschrijden. Eventueel klemt

de positieschakelaar in de steun.
40 Het relais "Vrijgave chassis" moet gecontroleerd worden.
41 De machine werd bij smalle afstempeling te ver gezwenkt of de draaisensor is defect.
42 De machine werd bij eenzijdig brede afstempeling te ver gezwenkt of de draaisensor is defect.
43 De machine werd bij brede afstempeling te ver gezwenkt of de draaisensor is defect.
44 Het maximale zwenkbereik werd overschreden of de draaisensor is defect.
45 Vergelijkingsfout van de zwenkhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren afstellen.
46 Stand van de hoeksensoren controleren. Evt. opnieuw nullen of instellen.
47 De telescooparm werd te ver opgesteld resp. de draaisensor is defect.
48 Druksensoren controleren.
49 Druksensor op toegestane waarden controleren.
50 De voor deze situatie gemeten druk is te laag. De telescooparm wordt afgestempeld of de druksensor is

defect.
51 De positieschakelaar voor "Telescooparm ingeschoven" is defect.
52 Softwarefout/hardwarefout.
53 Softwarefout/hardwarefout.
54 Hardwarefout SPI-Real Time Clock (realtimeklok).
55 Machine werd meerdere dagen niet uitgeschakeld en moet opnieuw worden gestart.
56 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.
57 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.
58 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.
59 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.
60 Veiligheidsrelais 1 bewakingscontact controleren.
61 Veiligheidsrelais 2 bewakingscontact controleren.
62 Veiligheidsrelais 3 bewakingscontact controleren.
63 Veiligheidsrelais 4 bewakingscontact controleren.
64 De telescooparm werd te ver opgesteld of de draaisensor is defect.
65 De lastcurve werd foutief opgeslagen. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.
66 De lastcurve wijkt te ver van de basiscurve af. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.
67 De waarden van de lastcurve zijn foutief. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.
68 De hoekwaarden in de lastcurve komen niet met de standaardwaarden overeen. Lastcurven controleren

en opnieuw opslaan.
69 Het aantal stempelplaatsen komt niet met de standaardwaarden overeen. Lastcurven controleren en op-

nieuw opslaan.
70 Fout bij de controle van de lastcurve. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.
71 Fout bij de berekening van de lastgrens. Lastcurven en hoeksensoren van de telescooparm controleren.
72 De maximale stroom van de kooiweger werd overschreden, kooiweger controleren.
73 De minimale stroom van de kooiweger werd niet bereikt, kooiweger controleren.
74 Het geldige meetbereik van de kooiweger werd overschreden, kooiweger controleren.
75 Kooiweger levert verschillende waarden, kooiweger controleren.
76 Softwarefout.
77 Kalibratiewaarden van de uitgangen foutief, waarden controleren of fabrieksinstellingen laden.
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Code Beschrijving
78 Softwarefout/hardwarefout.
79 Softwarefout/hardwarefout.
80 Joystickwaarden foutief. Joysticks en hun parameterinstelling controleren.
81 Joystickwaarden van de radiobediening foutief. Radiobediening controleren.
82 Kalibratiewaarden van de joysticks foutief, waarden controleren of fabrieksinstellingen laden.
83 Tweede besturing via de interne CAN-bus niet bereikbaar. Controleren van de CAN-verbinding en de

tweede besturing.
84 Bij het starten van deze besturing was de tweede besturing reeds gestart. Voedingsspanning en CAN-

bus controleren.
85 Interne CAN-bus controleren.
86 Interne CAN-bus controleren.
87 Interne CAN-bus controleren.
88 Softwarefout.
89 Interne CAN-bus controleren.
90 Externe CAN open-bus controleren.
91 Externe CAN open-bus controleren.
92 Externe CAN open-bus controleren.
93 Externe CAN open-bus controleren.
94 Radiozender en radio-ontvanger controleren / externe CAN open-bus controleren.
95 Radiozender en radio-ontvanger controleren / externe CAN open-bus controleren.
96 De offsetwaarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor controleren en opnieuw afstellen.
97 Fout bij het inlezen van de hoeksensoren op de telescooparm. Draaisensor en toevoerleiding controleren.
98 Fout bij het inlezen van de draaisensor. Draaisensor en toevoerleiding controleren.
99 Fout bij het inlezen van de zwenkhoeksensoren. Draaisensor en toevoerleiding controleren.
100 Afstelwaarden van de draaisensor foutief, waarden controleren en draaisensor opnieuw afstellen.
101 Softwarefout/hardwarefout.
102 EEPROM-geheugeninhoud foutief. Afstelfuncties uitvoeren.
103 Softwarefout/hardwarefout.
104 Softwarefout/hardwarefout.
105 Softwarefout / hardwarefout.
106 RAM-geheugeninhoud foutief. Machine opnieuw starten of RAM-lijsten wissen.
107 Softwarefout/hardwarefout.
108 Softwarefout/hardwarefout.
109 Softwarefout/hardwarefout.
110 Softwarefout/hardwarefout.
111 Softwarefout/hardwarefout.
112 Softwarefout/hardwarefout.
113 Softwarefout/hardwarefout.
114 Softwarefout/hardwarefout.
115 Softwarefout/hardwarefout.
116 Softwarefout/hardwarefout.
117 Softwarefout/hardwarefout.
118 De afstempelhoek ligt in een ongeldig bereik of de hellingssensor is defect.
119 Fout werd door een andere besturing herkend. Foutgeheugen op de tweede besturing uitlezen.
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Code Beschrijving
120 Softwarefout/hardwarefout.
121 De SW-versie werd gewijzigd. SW-versie met TODAC aanpassen.
122 Ingangen voor de positieschakelaar "Middenpositie kooidraaien" controleren.
123 Ingangen voor de positieschakelaar "Kooipositie neerlaten OK" controleren.
124 Ingangen voor de positieschakelaars "Lage werkhoogte" controleren.
125 De vrijgaveknop USA werd bij de start van de machine bediend of is defect.
126 Ingangen van de positieschakelaar "Onderarm" controleren.
127 Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 1 controleren.
128 Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 2 controleren.
129 Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 3 controleren.
130 Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 4 controleren.
131 Vergelijkingsfout van de onderarmhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren afstellen.
132 De maximale onderarmhoek werd overschreden of de draaisensor is defect.
133 Vergelijkingsfout van de verschilhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren afstellen.
134 De maximale bovenarmhoek werd overschreden of de draaisensor is defect.
135 De offsetwaarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor onderarm controleren en opnieuw afstel-

len.
136 Joystick 3 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
137 Joystick 4 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
138 Hellingssensor voor het kooiniveau controleren / externe CANopen-bus controleren.
139 Hellingssensor voor het kooiniveau controleren / externe CANopen-bus controleren.
140 Hellingssensor voor het kooiniveau levert verschillende waarden. Sensor controleren.
141 De maximale hellingshoek voor het kooiniveau werd overschreden. Sensor of kooiniveau-aansturing con-

troleren
142 Hellingssensor voor het kooiniveau defect. Sensor controleren.
143 Ongeldige parameters voor de aansturing van het kooiniveau. Parameterinstelling uitvoeren.
144 Softwarefout / hardwarefout.
145 Draaihoeksensor op de werkkooi defect. Sensor en toevoerleiding controleren.
146 De minimale bovenarmhoek werd niet bereikt of de draaisensor is defect.
147 De minimale verschilhoek werd niet bereikt of de draaisensor is defect.
148 De maximale verschilhoek werd overschreden of de draaisensor is defect.
149 De minimale onderarmhoek werd niet bereikt of de draaisensor is defect.
150 De onderarm mag alleen naar beneden gebracht zijn, als de eindschakelaars onderarm ingeschoven be-

diend zijn.
151 De offsetwaarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor controleren en opnieuw afstellen.
152 Ingangen voor de positieschak. "Bovenarm opgelegd" controleren.
153 De gemeten hoek mag bij opgelegde bovenarm een bepaalde waarde niet overschrijden. Evt. klemt de

positieschakelaar in de steun.
154 De offsetwaarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor bovenarm controleren en opnieuw af-

stellen.
155 De positieschakelaar voor ingeschoven van de bovenarm is defect.
156 De schakelaar voor de activering van de Home-functie op het besturingspaneel werd bediend of is defect.
157 Hellingssensor voor het kooiniveau heeft een ongeldige meetwaarde gestuurd. De meetwaarde ligt buiten

het meetbereik.
158 De verschilhoek werd bij opgetilde onderarm overschreden of de draaisensor is defect.
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Code Beschrijving
159 De verschilhoek werd bij opgetilde onderarm overschreden of de draaisensor is defect.
160 Laatste foutinvoer (nummer verschijnt niet)
161 De draaisensors zijn of de CAN-knoop van de werkkooi is defect.
162 EEPROM-geheugeninhoud foutief. Machinetype is niet vastgelegd.
163 Een lengtesensor heeft een ongeldige lengtewaarde verzonden.
164 Vergelijkingsfout van de lengtesensoren. Lengtesensor controleren of afstellen.
165 De maximale snelheid voor heffen of neerlaten van de telescooparm werd overschreden.
166 De maximale snelheid voor zwenken werd overschreden.
167 Joystick 5 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
168 De positieschakelaar voor bewaking van de middenstand van de werkkooi of de hoeksensor van de werk-

bak is defect.
169 De schakelaar voor activering van de speciale functie aan de onderbesturing werd bediend of is defect.
170 De botsingtoets op het besturingspaneel werd bediend tijdens starten van de machine of is defect.
171 CAN-knooppunt in chassis controleren / Externe CANopen-bus controleren.
172 Ingangen voor de positieschak. “Onderarm opgelegd" controleren.
173 Ingangen voor de positieschak. “Hefarmhouder opgericht" controleren.
174 Ingangen voor de positieschak. “Hefarmhouder opgelegd" controleren.
175 Hellingssensoren voor de stempelhoek leveren verschillende waarden. Sensoren controleren.
176 De voetschakelaar werd bij de start van de machine bediend of is defect.
177 De drukschakelaars of de klep voor het loszetten van de remmen zijn defect.
178 De drukschakelaars of de klep voor de vrijgave van de stempels zijn defect.
179 Een lengtesensor in de bovenarm heeft een ongeldige lengtewaarde verzonden. Lengtesensor controle-

ren.
180 Toerentalsensoren voor de rijsnelheid leveren verschillende waarden. Sensoren controleren.
181 De druksensoren voor de meting van de bodemdruk leveren een ongeldige waarde. Druksensoren con-

troleren.
182 De minimale stroom van de druksensoren werd onderschreden.
183 De maximale rijsnelheid werd overschreden.
184 De boven- of onderarm is bij niet-opgestelde hefarmhouder te ver opgetild.
185 De maximale hellingshoek voor de hefarmhouder werd overschreden. Sensor of hefarmhouderaansturing

controleren.
186 Het Secondary Guarding Device werd geactiveerd of moet worden gecontroleerd.
187 Hellingssensor voor de telescooparmhoek controleren / externe CANopen-bus controleren.
188 Hellingssensor voor de telescooparmhoek controleren / externe CANopen-bus controleren.
189 Lengtesensor controleren / externe CANopen-bus controleren.
190 Lengtesensor controleren / externe CANopen-bus controleren.
191 De machine werd in de lastgrens te ver gezwenkt of klep om te zwenken is defect.
192 Geen normaal bedrijf bij actieve noodbesturing.
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9.4 Zekeringen vervangen

Personeel:
n Vakpersoneel
Beschermende uitrusting:
n Veiligheidskleding
n Veiligheidsschoenen

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat levensgevaar. Ingescha-
kelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en lei-
den tot zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische verzorging uitschakelen

en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
– Bij het vervangen van zekeringen de correcte opgegeven stroomsterkte in

acht nemen.

1. Machine uitschakelen (ÄHoofdstuk 7.4 „Machine in-/uitschakelen”, op pagina
69).

2. Defecte zekering door een gelijkwaardige nieuwe zekering vervangen Toewij-
zing van de zekeringen.

LET OP
De exacte zekeringgegevens staan in het elektrische schema (ÄHoofdstuk 11.1
„Elektrisch schema”, op pagina 173) en in de handleiding van de radiobesturing
Radiobediening beschreven.
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9.5 Aanwijzingen over rupsband

Schadevorm In bedrijf is de rupsband onderhevig aan een normale slijtage. In de volgende tabel
worden enkele schadevormen verklaard.

Schadevorm Mogelijke oorzaak Opmerking
Scheuren in het pro-
fiel

n Hard gebruik op stenen.
n Oversteken van scherphoekige

of hoge obstakels.
n Bij oude, weinig gebruikte kettin-

gen eventueel materiaalvermoei-
ing als gevolg van bochtbelas-
ting.

Geen belemmering voor het gebruik.

Scheuren aan de
buitenkant van de
zijkant

n Hard gebruik op stenen.
n Oversteken van scherphoekige

of hoge obstakels.

Geen belemmering voor het gebruik.

Scheuren aan de
binnenkant bij de
metalen kern

n Verschillende oorzaken. Geen belemmering voor het gebruik.

Slijtage van de me-
talen kern

n Normale slijtage door de nok van
het aandrijfwiel.

n Verhoogde slijtage door gebruik
op sterk zanderige ondergrond.

Kettingspanning in acht nemen. Door sterke slijtage
kan de metalen kern worden verbogen. Dit kan bij ge-
vorderde slijtage leiden tot breuk. Rupsbanden vroeg-
tijdig vervangen.

Slijtage van het pro-
fiel

n Normale verschijnsels
n Afhankelijk van het inzetbereik

vroeger of later.

Afhankelijk van het inzetbereik moeten de rupsbanden
net zo vroeg worden vervangen. In principe kan toch
worden gereden, tot er geen profiel meer aanwezig is.

Tegenmaatregelen n Korte dagelijkse visuele controle.
n Voorzichtig rijgedrag op moerassige bodem, met name bij het sturen.
n Bij een merkbare rijweerstand eerst de oorzaak vaststellen. Niet met geweld

verder rijden.
n Voorzichtig bij het rijden in onbegaanbaar en heuvelachtig land, met name bij

het sturen.
n Stuurmanoeuvre met gepaste voorzichtigheid uitvoeren.
n Kettingloopwerk na afloop van de werkzaamheden evt. reinigen.
n Wanneer er gevaar voor vorst bestaat, de binnenkant van het onderstel resp.

de ketting reinigen door het rijden op schone grond. Vervolgens de machine op
houten planken zetten.
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10 Verwijdering

Elektrische stroom

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat levensgevaar. Ingescha-
kelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en lei-
den tot zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische verzorging uitschakelen

en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onjuiste verwijdering!
Ondeskundige verwijdering kan tot zwaar letsel leiden.
– Verwijdering alleen door toegelaten vakkundige bedrijven laten uitvoeren.

Voor zover er geen terugname- of verwijderingsovereenkomst gemaakt werd, uit
elkaar gehaalde onderdelen naar recyclingpunt brengen:
n Alle vloeistoffen milieuvriendelijk verwijderen.
n Metaal tot schroot verwerken.
n Kunststof elementen naar recyclingpunt brengen.
n Overige componenten op materiaalgesteldheid gesorteerd verwijderen.

Milieubescherming
Gevaar voor het milieu door onjuiste verwijdering!
Door onjuiste verwijdering kunnen gevaren voor het milieu ontstaan.
– Elektronisch afval, elektronische componenten, smeermiddelen en andere

hulpstoffen door toegelaten vakkundige bedrijven laten verwijderen.
– Bij twijfel over milieuvriendelijke verwijdering informeren bij de plaatselijke ge-

meentelijke instanties of speciale vakkundige afvalverwerkingsbedrijven.
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11.1 Elektrisch schema
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11.2 Hydraulisch schema
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11.3 Stickermap
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Kettenfahrwerk / Track drive

3914/0021
304478

-
-

1
1 2

2

X
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Stütze / Outrigger

304679
3914/0041 (1) white
3914/0042 (2) white
3914/0043 (3) white
3914/0044 (4) white
3914/0039
3914/0040
3914/0055
3914/0117

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
2
2
2
3
4
5

30
46

79

1

2
3

5

4

LEO13GT

LEO15GT5

1

2 3

4

1 1
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Chassis / Chassis

3914/0024
3914/0056
300171 black
3912/1058 white
3914/0098 de_en
3914/0171 nl_fr
302467 da_en
300586 pt_en
303286 ja_en
300984 cs_en
3914/0019
3914/0020 Plantohyd
3914/0263 Panolin
300692 Renolin
3914/0021
3914/0033
3914/0035
3914/0011 de_en
3912/1133 nl_fr
3912/0992 da_en
3914/1144 pt_en
304465 ja_en
3912/1461 cs_en
Type plate

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2

3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6

1 12 23

1 12 23

7

8
9

10
10
10
10

4

5

6 7

10

10

11

LEO13GT

98 8

10
11
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3914/0024
3914/0056
300172 black
3912/1533 white
Type plate
3914/0113 de_en
3914/0173 nl_fr
303185 no_sv
300935 fi_en
3914/0019
3914/0020 Plantohyd
3914/0263 Panolin
300692 Renolin
3914/0021
3914/0035
3914/0033
3914/0011 de_en
3912/1133 nl_fr
3912/1551 no_sv
304710 fi_en
3914/0012

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2

3
3
4
5
5
5
5
6
7
7
7
8

1 12 23

1 12 23
9

10
11

5 6

7 8

11

4

11

LEO15GT

9 10

11
11

3914/0012

< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

12

12
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Antriebseinheit / Drive unit

300140
3914/1089 de_en
3912/1203 nl_fr
3912/0991 da_en
3912/1551 no_sv
304711 fi_en
3912/1143 pt_en
304466 ja_en
3912/1462 cs_en
3914/0016
3914/0049
3914/0002
3914/0015
3914/0005
3914/0086
3914/0012
3914/0013

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
2
2
2
2

3

2

4

5

6

8 8

9

2

3
4

Hatz Diesel

7

3914/0012

< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

10

1

5
6
7
8
9

10

2
2
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3914/1089 de_en
3912/1203 nl_fr
3912/0991 da_en
3912/1551 no_sv
304711 fi_en
3912/1143 pt_en
304466 ja_en
3912/1462 cs_en
3914/0016
3914/0096
300140
3914/0013
3914/0012
305081
304400 de_en
304401 nl_fr
304402 it_en
304545 es_en
304602 tr_en
304882 da_en
304883 fi_en
3914/0017 de_en
3914_0091 nl_fr
300757 da_en
301671 no_sv
202390 ja_en
300927 tr_en
300290 es_en

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

1
1
1

2
3
4
5
6
7

8
8
8
8
8
8

8

9
9

2

3

Batterieantrieb / Battery drive

4

5

1

1

1

1
1

9

9
9

9

8

8

9

7
3914/0012

< 40m = 2,5mm²
< 80m = 4,0mm²

6

9
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3914/0012-1 Generator

39
14

/0
01

2

<
 4

0m
 =

 2
,5

m
m

²
<

 8
0m

 =
 4

,0
m

m
²

1
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Hubarmhalter / Turntable

3914/0016
3914/0009 
3914/0061 nl_fr
3914/0023
3914/0008
3914/0017 de_en
3914/0091 nl_fr
300757 da_en
301671 no_sv
302390 ja_en
300927 tr_en
3914/0019
3914/0032
301441 de_en
301442 nl_fr
302468 da_en
300589 pt_en
303287 ja_en
300985 cs_en
3914/0219
301585

1
2
3
4
5

6
6
6
6
7
8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6

9
9
9
9

6

9

1

9

10

2 97 8

10

5 641 2 3V

V

V
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3914/0016
3914/0009 
3914/0062 nl_fr
3914/0023
3914/0008
3914/0017 de_en
3914/0091 nl_fr
300757 da_en
301671 no_sv
300934 fi_en
3914/0019
3914/0032
301443 de_en
301444 nl_fr
302431 no_sv
300936 fi_en
3914/0219
301585

1
2
3
4
5

6
6
6
7
8
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6

9
9
9
9

6

V

1

10

927 8

5 641 2 3V

V
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Profilsystem / Boom system

3912/1130 white
3912/1131 black
3914/0021
3914/0053
3914/0054
3914/0095

-
-
-
-
-
-

1

1 2 3

1
2
3
4
5

4 2

5

LEO13GT
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3912/1130 white
3912/1131 black
3914/0021
3914/0053
3914/0054
3914/0095

-
-
-
-
-
-

1

1 2 3

1
2
3
4
5

4 2

5

LEO15GT
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Arbeitskorb / Platform

3914/0014
3914/0006
3914/0027
3914/0061 nl_fr
3914/0062 nl_fr
3914/0038
3914/0003
3914/0095
3914/0142
3914/0143
Type plate
3914/0014

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
3
4
4

6

5 6 7 85

7
8
8

2

3 4

9

10

1

9

5

LEO13GT

LEO15GT

10

LEO13GT

LEO15GT
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11.4 Aandrijfeenheden
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11.4.1 Verbrandingsmotor diesel

Zie daarvoor ook
2 BA_1B20-1B50_EN [} 195]
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11.4.2 Accuaandrijving

Zie daarvoor ook
2 [} 285]
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BATTERY CHARGER 

CARICA BATTERIA 
BATTERY CHARGER 

CHARGEUR DE BATTERIE 
BATTERIE LADEGERÄT 

CARGADOR DE BATERÍA 

SG3 CAN Bus Interface 
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 Mechanical dimension 

 

N.B. All dimensions are expressed in mm 

 Drilling details 

 

      N.B. All dimensions are expressed in mm 

290.0220.0

323.2

140.0

86.0
116.0

273.5

=
== 203.5



 SG3 CAN Bus Interface English  
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A T T E N T I O N :   To reduce the risk of 
electric shock, do not remove cover. 
Refer servicing to qualified service personnel. 
Disconnect the mains supply before connecting 
or disconnecting the links to the battery. 

 

Read the Instruction Manual carefully 
before use. Verify that the selected 
charge curve is suitable for the type 
of battery You have to re-charge. 

Explanation of Graphical Symbols: 

 

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of 
uninsulated “dangerous voltage” within the equipment’s enclosure; that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons. 

 

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the equipment. 

This product is covered by warranty. 
The relative warranty certificate is attached to the Instructions Manual. 
If the Manual is not provided with this certificate, please ask your retailer for a copy. 
For further references, please write the serial number in the proper space: 

 Serial No. _____________________________  

Information contained in this Manual relates to ZIVAN S.r.l. property which reserves the right to supply for the exclusive use of customers. 
No other use is allowed without a written authorization supplied by ZIVAN S.r.l. 
 

ZIVAN S.r.l. will be not responsible for inaccuracies contained in this manual due to print or translation errors. ZIVAN S.r.l. has the right to 
make changes or improvements, also for the user interest, without prejudicing the essential characteristic of operation and safety. 

 Installation and safety instructions 

Battery charger SG3 plus has been designed to provide safety and reliable. It is necessary to observe the following precautions in order to 
avoid damage to persons and to the battery charger: 
 Read the installation instructions contained in this Manual carefully. For further information put the Manual in a proper place. 
 Do not put the battery charger near heat sources. 
 Being a sealed charger with no force-ventilation, its performances depend on the temperature and on the kind of installation. It is kindly 

recommended to install it on a dissipating plate or similar. External heatsink, even ventilated, can be mounted in order to increase the 
thermal dissipation.  

 Verify that the available supply voltage corresponds to the voltage that is stated on the battery charger name plate. In case of doubt, 
consult a retailer or local Electric Supply Authority. 

 As protection device in the input of the battery charger You can both use a switch of AC class, but it is warmly recommended to use 
one of A class or even better one of B class. 

 For safety and electromagnetic compatibility, the battery charger has a 3-prong plug as a safety feature, and it will only fit into an 
earthed outlet. If you can not plug it in, chances are you have an older, non-earthed outlet; contact an electrician to have the outlet 
replaced. Do not use an adapter to defeat the grounding. 

 To avoid damaging the power cord, do not put anything on it or place it where it will be walked on. If the cord becomes damaged or 
frayed, have it immediately replaced. 

 If you are using an extension cord or power strip, make sure that the total of the amperes required by all the equipment on the 
extension is less than the extension’s rating. 

 Disconnect the mains supply before connecting or disconnecting the links to the battery. 
 To recharge Lead Acid batteries: WARNING: Explosive Gas – Avoid flames and sparks. The battery must be positioned in a correctly 

cooled place. 
 Do not use to charge starting batteries put on board of thermal engine cars. 
 Avoid recharging of non-rechargeable batteries. 
 Verify that the nominal voltage of the battery to be re-charged corresponds to the voltage stated on the battery charger name plate. 
 Verify that the selected charging curve is suitable for the type of battery to be re-charged. In case of doubt, consult Your retailer. ZIVAN 

S.r.l. will not accept any responsibility in case of mistaken choice of the charging curve that may cause irreversible damage to the 
battery. 

 In order to avoid voltage drop, thereby assuring 100% charge at the battery, the output cables must be as short as possible, and the 
diameter must be adequate for the output current. 

 In case of thermal compensation of the battery voltage, put the thermal sensor in the warmest point inside the battery compartment. 
 Do not try to service the battery charger yourself. Opening the cover may expose you to shocks or other hazards. 
 Do not open the charger. Opening it may bring to a loss in the protection grade (IP), that may persist also after having restored the 

sealing.  
 If the battery charger does not work correctly or if it has been damaged, unplugged it immediately from the supply socket and from the 

battery socket and contact a retailer. 
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Warning 
 This user manual must be intended as part of the product. 
 Do not make any modification to the product. 
 Do not use for any different purposes. 
 In order to guarantee the suitable protection against accidental contact to live parts, a proper connector must be installed on the output 

Cables 
 An overcurrent protection device must be installed at the unit output, see electric feature section for its ratings. 
 

Visualization 

Digital instrument (display version) 

 

From the starting the digital instrument will display the string of  the following parameters: 

 BATTERY VOLTAGE (two-tone red upper led). 
 CURRENT provided by the charger (two-tone red lower led). 
 TIME in hours lacking to the end of charge (two-tone green upper led). 
 Ah supplied (two-tone green lower led). 
 

By pressing the MODE button, the parameters’ sequence is blocked and it will be kept the last value displayed. By pressing again on the 
MODE button the sequence of parameters restarts. 

BIG LED indicators (display version) 

Colour Description 

Red Constant or Max current phase (IUIa). 

Blinking red (4s ON – 1s OFF) Voltage control phase (IUIa). 

Red and blinking green  (4s ON – 1s OFF) Overcharging phase (IUIa). 

Blinking green (4s ON – 1s OFF) Wait phase (for equalization)  (IUIa). 

Green End charge 

Blinking green (4s ON – 1s OFF) Equalization pulse and floating 

Green and red blinking together Connection with CanConsolle or  S/S HW-SW. 

 

BI-COLOR LED indicator (version without display) 

Colour Description 

Red Constant or Max current phase (IUIa). 

Blinking red (4s ON – 1s OFF) Voltage control phase (IUIa). 

Orange Overcharging phase (IUIa). 

Blinking green (4s ON – 1s OFF) Wait phase (for equalization)  (IUIa). 

Blinking Orange (1s ON – 1s OFF) Allarm. 

Green End charge 

Blinking green (4s ON – 1s OFF) Equalization pulse and floating 

Green red alternated Connection with CanConsolle or  S/S HW-SW. 
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Charging curve selection (display version) 
You can press the MODE button according two modalities: 
1. Long pressure (at least 1 second): along the battery charger setting it means ENTER 
2. Short pressure (less than 1 second): along the battery charger setting it means ROLL. 

Setting: 

1. While pressing the MODE button light on the equipment.  
2. ROLL: select the branch type: 

 from 1 to 19 identifies a STAND-ALONE charger. 
3. ENTER: branch type confirmation. Next selection is choose the Battery type (Lead acid type corresponds to BA1, Gel corresponds 

to BA2 otherwise Ion-Li corresponds to BA3). 
4. ENTER: Battery type confirmation: next level is to select the Charging curve (only for BA1 and BA2). 
5. ROLL: select the desired Charging curve. 

Availability is on 4 charging curves: 
a. CU1:  IUIa curve plus equalization and maintenance; 
b. CU2:  IU1U2ob curve; 
c. CU3:  power supply; 

6. ENTER: Charging curve confirmation: now select the Capacity (only for CU1 and CU2). 
7. ROLL:  Capacity selection. 

Starting point is a nominal value and by the ROLL you can select a value included between 50% and 140% of the nominal in steps of 
10%. On the display it is shown the last capacity selected.  

8. ENTER: Capacity confirmation: then you can select the Recharging time (in hours). 
9. ROLL: Recharging time confirmed . 

Starting from a suggested Recharging time (according to the capacity chosen at the previous step ) this time can only be increased 
up to 20 hours max. 

10. ENTER: Recharging time confirmation: the battery charger goes to a stand-by modality waiting that the output cables being 
connected  to the battery binding-clamps (if connections have been done already before starting the setting, once arrived at point 10 
the charger immediately starts). 

Warning: if some trouble or mistake may occur along setting procedure, switch off the battery charger, then switch it on again by keeping 
pressed the MODE button and restart setting operation from the beginning. 

 

Compensation setting of the voltage drop on output cables (display version) 
While charging, with a long pressure of Mode Button, you can program the voltage cables drop. Execute the following operations while 
charger is at maximum current.  
1. Knowing the size and length (positive plus negative lengths) of the output cables, compute the voltage drop at the maximum output 

current. 
2. Press shortly the MODE button (ROLL) until reaching the nearest voltage value to the desired one:  it is possible to ROLL parameters 

between 0,0V e 1,5V with steps of 0,1V. 
3. Press long the MODE button (ENTER) to confirm. 

 

Charging curve (version without display) 
The charger is provided of only one charging curve, which is IUIa type and includes equalization and maintenance (unless differently 
specified in the enclosed additional document, please read it to verify parameters.). The curve can be regulated through CANBUS protocol. 

 

 Connections 

 
  

OUT

IN

AUX
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Input and output cables 
INPUT: multiwires cable 3x2.5mm². 

OUTPUT (currents up to 25A): Flex cable  6mm² (red wire for the positive pole, black wire for the negative). 

OUTPUT (currents up to 50A):  Flex cable 10mm² (red wire for the positive pole, black wire for the negative). 

OUTPUT (currents up to 80A):  Flex cable 16mm² (red wire for the positive pole, black wire for the negative). 

OUTPUT (currents up to 100A):  Flex cable 25mm² (red wire for the positive pole, black wire for the negative). 

 

Auxiliary inputs and outputs cable 

 
Connettore super seal 6 vie FE 

PIN Colore filo Descrizione 
1 White AUX1 COM 
2 Brown AUX1 NO 
3 Violet AUX1 NC 
4 Grey AUX2 COM 
5 Pink AUX2 NO 
6 Red/Blue AUX2 NC 

 
Connettore super seal 5 vie MA 

PIN Colore filo Descrizione 
1 Grey/Pink Thermal sensor PT100 
2 White/Yellow Thermal Sensor NPT100 
3 Yellow/Brown Remote Led COM  
4 White/Grey Remote Led Verde 
5 Grey/Brown Remote Led Rosso 

 

Alarms (display version) 
When an alarm situation stopping the charge occurs, the display shows one of the information below according failure detected: 

<A> <alarm code identified with a 2 digits code> 

 

Alarm table list here following: 

CODE ALARM TYPE DESCRIPTION STOP
A01 LOGIC FAILURE #1 Trouble on current detection YES 
A02 CAN BUS KO Trouble on CAN communication NO
A03 WATCHDOG Logic board  mis-working YES
A05 HIGH BATTERY TEMPERATURE  Battery temperature higher than 55°C Temporary 
A07 OVERCURRENT Over current Temporary 
A08 HIGH TEMPERATURE Battery charter high temperature Temporary 
A09 MISMATCH VOLTAGE Battery voltage sensing error Temporary
A10 TIMEOUT Phase 1 finished for timeout YES 
A11 NO MAINS PRESENCE Input grid failure YES 
A13 BATTERY DISCONNECTED Battery disconnected Temporary
A14 SHORT OUTPUT Short circuit at the output stage YES
A15 THERMAL SENSOR FAILURE Thermal sensor not connected o failed  No 
A16 LOGIC FAILURE #2 Logic supply failure Temporary
A17 LOW MAINS LEVEL Mains level too low Temporary 
A18 EEPROM CHECKSUM EEPROM memory corrupted YES 
A20 RTC/EEPROM KO RTC/EEPROM handling error YES 
A21 FLASH CHECKSUM Microcontroller flash corrupted YES 
A22 HIGH MAIN LEVEL Mains level too high Temporary
A23 POWER FAILURE #1 Output current sensing circuit damaged YES
A24 WRONG INPUT MAINS Input mains level out of the operating range  YES 

Notes: 

A05: The charge restarts once the battery temperature reaches a value lower than 45°C. 
  

Connettore supe-seal 5 vie FE 
PIN Colore filo Descrizione

1 Blue CAN NEG 
2 Yellow CAN H 
3 Green CAN L 
4 Brown / Green CAN L 

5 White/ Green 
CAN HT: 120Ω termination resistor 

internally connected to CAN H 
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TECHNICAL FEATURES 

Ta=25°C unless otherwise specified 

 Mains side 

Description Symbol Test Condition Value and/or Range Unit
Supply Voltage Vin - 110 - 230 ± 10% Veff 
Frequency f - 50 ÷ 60 Hz 
Absorbed Maximum Current per phase. * Ifmax P = Pmax 15 Aeff 

Inrush Current - Vin=230Veff < 3 A 
Power Factor cos P = Pmax 0.98 - 

Absorbed Minimum Power Pinmin End of charge - Standby < 5 W 

Absorbed Maximum Power Pinmax P = Pmax 3.3 kW 

*  Maximum value per model. For the effective current absorption please refer to the charger’s identification label. 

 Battery side 

Description Symbol Test Condition Value and/or Range Unit
Output current I - See curve ± 5% - 
Maximum output current I1 Phase 1 See curve ± 5% A 
Output current ripple - I = I1 < 5% - 
Absorbed current Ia Equipment turned off < 0,5 mA 

Output voltage U - See curve ± 0,5% - 
Constant output voltage U1 On the OUT clamps with I = 90% of I1 See curve ± 0,5% V 
Thermal compensation of output voltage dU1/dT Phase 2 Programmable (-1÷-9), 

default -5 
mV/(°C·cell)

Operating range of Temperature Sensor T - from -20 to +55 °C 
Output voltage ripple - U = U1 < 1% - 
Maximum power supplied Pmax U = U1, I = I1 3000 W 

Output capacity C - Depend on the model 
(>0,2) 

mF 

 General 

Description Symbol Test Condition Value and/or Range Unit
Operating range of temperature T - from -20 to +50 °C 
Maximum relative humidity RH - 90% - 
Efficiency  At each operation condition ≥90% - 
Maximum size a×b×c Without connecting cable 316×220×94,2 mm 
Weight - Without connecting cable 6.2 kg 
Enclosure class - - IP55 - 
AUX1 and AUX2 contact ratings - - 4 A 

 Protection and Safety 

Description Symbol Test Condition Value and/or Range Unit
Insulation - Mains to Battery side 1250 VAC 
Insulation - Mains side to Earth 1250 VAC 
Insulation - Battery side to Earth 1250 VAC 
Leakage current (EMC Filter) IL Supplied equipment < 7 mA 

Input fuses F1 Inside the equipment 20 A 
Output fuse F5 Inside the equipment About 1.5 x I1 A 
Minimum output voltage of operation (Battery 
Detector) 

- Equipment turn on See curve V/cell 

Maximum output voltage Um Phase 3 (IUIa - IUIUo) See curve V 
Reverse output polarity - At the connection to the Battery Protection provided by 

the output fuse 
- 

Thermal protection of semiconductors 
(Temperature of Thermal Alarm) 

-  100 °C 

Safety Requirements (Rules) -  - - 
EMC Requirements (Rules) -  - - 
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Progettazione, produzione e vendita: 

ZIVAN SRL  
Via Bertona, 63/1 
42028 Poviglio (RE) ITALIA 
Tel. +39 0522 960593 
Fax +39 0522 967417 
info@zivan.it 
www.zivan.it 

UFFICI VENDITA 

AUSTRALIA 

M+H Power Systems 
9 Mosrael Place 
Rowville, Victoria, 3178 
TEL: +61 3 9763 0555 
FAX: +61 3 9763 0577 
sales@mhpower.com.au 
www.mhpower.com.au 

BELGIUM 

BATTERY SUPPLIES NV 
Lindestraat, 89A 
8790 Waregem 
Tel +32 56 617977 
Fax +32 56 617955 
info@batterysupplies.be 
www.batterysupplies.be 

BRASIL 

ZAPI DO BRASIL 
Rua Euclides Savietto N&ordm; 6 
Sala N&ordm; 5 
Bairro Jardim Rina 
Santo Andre - SP 
Brasil Tel +55 (11) 4475 7334 
Fax +55 (11) 4476 7740 
jorgeferrari@zapidobrasil.com.br 
www.zapidobrasil.com.br 

CHILE 

VARELEC CHILE LTDA 
Calle Herrera, 972 
Santiago 
Tel e Fax +56 2 6826830 
varelecchile@terra.cl 
www.varelecchile.cl 

CHINA 

ZAPI SHANGHAI 
Room 104-B, Building 2, 690 Bibo Road, 
Zhang Jiang High-Tech Park 
201203 Shanghai Cina 
Tel:  + 86 21 50272823 
Fax: + 86 21 50270791 
www.zapicn.com 
info@zapicn.com 

DEUTSCHLAND 

ATECH Antriebstechnik GmbH 
Gewerbegebiet Hohenwart 
Neumannstraße 1 
D-84561 Mehring/Obb. 
Tel +49 8677 98090 
Fax +49 8677 980920 
info@atech-antriebstechnik.de 
www.atech-antriebstechnik.de 

ESPANA (SERVICE) 

VARELEC S.L. 
C/Lope de Vega 5-7 Bajos 
08005 Barcelona 
Tel +34 93 3032565 
Fax +34 93 2660690 
varelec@varelec.e.telefonica.net 
www.varelec.com 

FRANCE 

URMA SARL 
Parc D’Affaires Silic 
30, Rue du Morvan – BP 50503 
94623 Rungis Cedex 
Tel +33 1 45 60 94 77 
Fax +33 1 46 75 08 71 
urma@urma.fr 

NEW ZEALAND 

M+H Power Systems 
Unit B, 237 Bush Road 
Albany, Auckland 
TEL: +64 9 415 6615 
FAX: +64 9 415 8160 
sales@mhpower.com.au 
www.mhpower.com.au 

SOUTH KOREA 

ZAPI KOREA 
322 ho, Third Floor, 
DeokSan Besttel 69-1, SangNam-Dong  
Changwon-City, Gyeongsangnam-Do 
Tel:  + 82 70 7533 5402 
Fax: + 82 55 266 5402 
Mobile: + 82 10 5113 5402  
jjlee.zapi@gmail.com 

SWEDEN 

ETP KRAFTELEKTRONIK AB 
Box 125 (Järnringen 15) 
433 23 Partille 
Tel +46 31 440715 
Fax +46 31 449720 
power@etpab.se 
www.etpab.se 

SWITZERLAND 

ASMO GMBH 
Glashütte 58 
04229 Beinwil 
Tel +41 61 7931988 
Fax +41 61 7931989 
thomas@asmokarts.com 
www.asmokarts.com 

UNITED KINGDOM 

EZ ELECTROFIT ZAPI LTD 
Unit 2 – Halesfield 17 – Telford 
Shropshire TF74PW 
Tel +44 1 952 582482 
Fax +44 1 952 581377 
sales@electrofit-zapi.com 
www.electrofit-zapi.com 

U.S.A. 

ELECTRIC CONVERSIONS 
515 NORTH 10TH STREET 
95814 Sacramento CA 
Tel +1 916 441 4161 
Fax +1 916 444 8190 
www.zivanusa.com 

U.S.A. 

ZAPI INC. 
267 Hein Drive 
27529 Garner NC 
Tel: +1 919 7894588 
Fax: +1 919 7894583 
sales@zapiinc.com 
www.zapiinc.com 
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    ZIVAN S.r.l. 
  Via Bertona, 63/1 
  42028 Poviglio (RE) ITALIA 
  Tel. +39 0522 960593 
  Fax +39 0522 967417 
  E-mail: info@zivan.it 
  Web: www.zivan.it 
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11.5 RUD-bevestiging

Zie daarvoor ook
2 RUD [} 299]
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1Lifting Points

Lifting Points for bolt and weld on

-  User Instructions  -

Respect the user instructions for the corresponding lifting points!

Before every use, please read the User

Instruction of the Lifting Points carefully and

make sure that you understand all substance.

Improper use or care of this eyebolt can result

in bodily injury or property damage and

eliminates any warranty!

1 Application and warning information

Reference should be made to country specific statutory

regulations and installation to be carried out by competent

skilled persons only.

2 General information

• RUD-lifting points must not be used under chemical

influences such as acids, alkaline solutions and vapours

e.g. in pickling baths or hot dip galvanizing plants.

• The material construction to which the lifting point will

be attached should be of adequate strength to withstand

forces during lifting without deformations.

• The lifting points must be positioned on the load in such

a way that non- permitted loads such as twisting or

turnings will be avoided.

- For single leg lift, the lifting point should be

vertically above the center of gravity of the load.

- For two leg lifts, the lifting points must be

equidistant to/or above the center of gravity of the

load.

- For three and four leg lifts, the lifting points should

be arranged symmetrically around the center of

gravity in the same plane.

• Load symmetry

The required WLL of the individual lifting point has to be

calculated based on the following formula

The number of bearing legs is:

symmetrical   unsymmetrical

Two leg 2 1

Three/four leg 3 1

• Capability of temperature usage:

Please observe corresponding user instruction of each

part resp. see website www.rud.com

• The places where the lifting points are fixed should be

marked with colour.

WLL = Working load limit (kg)

G =    load weight (kg)

n =    number of load bearing legs

b =    angle of inclination of the individual leg

   to the vertical

• When handling the lifting means (sling chain), no

squeezing, shearing, catching and impact spots must

occur.

• Damaging of the lifting means and lifting points by sharp

corners has to be avoided.

• For the assembly of the lifting points, please follow the

user instructions enclosed.

• Before installation and every use, inspect visually RUD

lifting points, paying particular attention to any evidence

of corrosion, wear, weld cracks and deformations. Please

ensure compatibility of bolt thread and tapped hole (see

chapter 5 Inspection criteria).

3 Lifting Points for weld on

• The welding should be carried out by an authorised

welder acc. to EN 287-1.

• Effects of temperature

The lifting points for weld on, types VLBS, LBS, VRBS,

RBS, VRBK and RBK can together with the load (e.g.

weld construction) be one-time low-stress annealed

without reduction of WLL. Temperature < 600° C.

• Material of the welding block is S355J2+N (1.0577+N,

St 52-3N, B.S. 4360.50D, AISI 1019)

• The connecting surfaces must be free from dirt, oil,

colour, etc.

• Do not weld at the red or pink powder coated tempered

load ring.

• The complete construction can be annealed stress free

at <600°C without reduction of WLL.

• The welding spot has to be suitable for the corresponding

force.

• The distance lugs assist in achieving the required root

weld (approx. 3 mm).

ATTENTION:
By the arrangement of weld (continuous HV),

the following requirements are fulfilled:

DIN 18800 for steel building prescribes:

At outdoor sites or in case of spezial danger of

corrosion,the weld should only be designed as

continuous, fillet welds. The HV weld at the

VLBS, WPP, WPPH, VABH-W, VRBK assures

a connection via the whole cross section of the

material. This corresponds to a closed weld

showing no signs of corrosion.

W
LL

=
G

n x cos ß



2 Lifting Points

4 Lifting Points for bolt on

• The position to be designed in such a way that the

introduced forces can be accepted by the basic materi-

al without deformations. German authorities recommend

the following minimum bolting lengths:

1 x M in steel (M = thread size, e.g. M 20)

1,25 x M in cast iron

2 x M in aluminium

HINT:
Please pay attention to the bolt-on surface and

make sure that it is plane (at least where the

lifting point will be attached) and perpendicular

in regard of the thread. Blind holes must be

drilled deep enough to make sure that the bolt-

on surface will be bearing. Please engage the

lifting points until bearing surface of the lifting

points sits proper at bolt-on area. If the lifting

points are designated to stay permanent at the

load, make sure that they will be tightened with

the required torque moment stated in the user

instruction.

• With shock loadings, twisting or vibrations, especially

with through bolts and nuts, an unintentional dismounting

may occur. Possibilities of securing: liquid means such

as Loctite or WEICONLOCK (respect manufacturer’s

prescriptions) or form closed bolt securing such as crown

nut with key, counter nut, etc.

• Secure in general all lifting points which are installed

permanently, e.g. with glue.

• With light metals, non ferrous heavy metals and grey

cast, the thread arrangement has to be chosen in such

a way that the WLL of the thread corresponds with the

respective basic material.

• RUD will not accept any warranty for the use of any bolts

not supplied by RUD! Minimum quality for the base

material “steel” has to be 1.0037 (St 37).

5 Inspection criteria

After fitting, an annual inspection or sooner if conditions

dicate should be undertaken by a competent person

examining the continued suitability (at least once a year).

Also after damage and special occurrences:

• Ensure a tight bolt seat (possibly examine torque)

• Ensure that lifting point is complete

• Complete indications of WLL and manufacturer

• Deformations at bearing parts such as body, suspension

bracket or latch

• Mechanical damages such as serious notches,

especially in high stress areas

• Reductions of cross section by wear > 10 %

• Strong corrosion (pitting)

• Cracks at bearing parts

• Cracks or other damages at the weld (with lifting points

for weld on)

• Correct bolt size, bolt quality and thread length

• Function and damage of bolts as well as bolt thread

• With rotating lifting points: easy, jerk free turning between

upper and lower part must be assured

• Assembly or fitting of different bolt lengths with types

VWBG-V or WBG-V only to be carried out by the

manufacturer.

For the user it is forbidden to disassemble the ball
bearing of VWBG-V, VWBG, WBG-V, WBG, PP and
WPP.

• With types PP, WPP, VWBG-V, VWBG, WBG-V and

WBG check maximum slackness between upper and

lower part below, size „s“ – refer to table. In case the

maximum slackness has been exceeded, these types

must be taken out for service or replacement.

Type Slack „s“

WPP / PP-..-0.63t to 2.5t max. 1.5 mm

WPP / PP-..-4t to 8t max. 2.5 mm

VWBG-V 0.3 to 0.45 max. 1.2 mm

VWBG-V 0.6 to 2.0 max. 1.5 mm

VWBG-V 3.5 to 5.0 max. 3.0 mm

VWBG 8 to 40 max. 4.0 mm

Pic. 1: Distance „s“ between upper and base part

S
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11.6 Toebehoren-Documentatie
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11.6.1 TEUPEN-Operator-Protection

Om de bediener in de werkkooi te beschermen, kan een „TEUPEN-Operator-Pro-
tection-System“ worden ingebouwd.

Beschrijving van de mogelijk functies:
TOP1: (Machine stopt)
Als de signaaldraad wordt geactiveerd, worden alle bewegingen van de machine
gestopt.
Automatisch klinkt een akoestisch signaal en knippert een led-waarschuwings-
lampje tot de signaaldraad er weer wordt ingestoken of de machine wordt uitge-
schakeld.
TOP2: (Machine stopt en beweegt achteruit)
Als de signaaldraad wordt geactiveerd, worden alle bewegingen van de machine
gestopt en beweegt de machine de laatste beweging kort terug.
Automatisch klinkt een akoestisch signaal en knippert een led-waarschuwings-
lampje tot de signaaldraad er weer wordt ingestoken of de machine wordt uitge-
schakeld.

 GEVAAR
Klemgevaar!
Bij het bedienen van de machine vanuit de werkkooi kan aanzienlijk letsel door in-
klemmen ontstaan.
– Bij het bedienen van de besturing nooit over de houders van het TEUPEN-

Operator-Protection-System leunen.
– Altijd via de rode signaaldraad tussen de houders van het systeem de bestu-

ring bedienen.

1

32

Afb. 146

Ga als volgt te werk, nadat het TEUPEN-Operator-Protection-System werd geacti-
veerd:

Bevrijding mogelijk Bevrijding niet mogelijk
1. Rustig blijven Rustig blijven
2. Maak uzelf vrij Om hulp roepen
3. Bevestigingsbout ( (Afb.146/2) van de signaaldraad

in de geleiding ( (Afb.146/1) steken
Door de tweede persoon op de vloer laten redden

4. De toets ( (Afb.146/3) bedienen
5. Verder bedienen en uit de gevarenzone weg bewe-

gen
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