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Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing

Als u zich niet houdt aan de
instructies en veiligheids-
voorschriften in deze handleiding,
kan dit de dood of ernstig
lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.

Niet bedienen tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van de
machine die in deze bedieningshandleiding
worden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.
Zorg ervoor dat u de veiligheids-
voorschriften kent en begrijpt voordat u
verder gaat met de volgende sectie.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
3 Voer altijd functietests uit voordat u de

machine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

U de instructies en veiligheidsvoorschriften van
de fabrikant en de veiligheids- en
bedieningshandleidingen en machinestickers
hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan
houdt.

U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van
de werkgever hebt gelezen en begrepen en u
zich hieraan houdt.

U alle van toepassing zijnde overheidsvoor-
schriften hebt gelezen en begrepen en u zich
hieraan houdt.

U getraind en gekwalificeerd bent om deze
machine veilig te bedienen.
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Gevaarlijke situatie: kans op
vallen

Gebruik de machine niet als personenheftafel of
trap.

Ga niet op de ladingshulpstukken staan.

Klim niet op de mast.

Gevaarlijke situatie: machine
kan omkantelen

Hef de lading niet, tenzij de stabilisatoren (indien
aanwezig) en poten helemaal naar beneden zijn
gebracht en zijn vergrendeld en de zwenkwielen
volledig contact met de grond maken.

Breng de lading pas
omhoog als de
opsluitpennen van de
poten op juiste wijze door
de poten en de basis zijn
gestoken.

Verwijder de opsluitpennen
van de poten niet als de
machine geladen en/of
geheven is.

Breng het platform pas omhoog als de machine op
een stevige, horizontale ondergrond is geplaatst.

Controleer voor gebruik het werkgebied op
afgereden kanten en gaten, op oneffen terrein, puin,
een onstabiele of gladde ondergrond of andere
gevaarlijke omstandigheden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Breng de lading pas
omhoog als de
ladingshulpstukken
stevig aan de machine
zijn vastgemaakt.

Gebruik geen blokken
om de machine waterpas
te zitten.

Verplaats de machine
niet met geheven lading,
behalve als het om een
geringe aanpassing van de positie gaat.

Werk niet met de machine bij harde wind of bij
windstoten. Wanneer u het laadoppervlak vergroot,
vermindert de stabiliteit van de machine bij wind.

Laat een lading niet opgeheven staan als het
winderig kan worden, behalve als de machine(s)
goed met kabels is (zijn) verankerd.

Stel de machine niet bloot aan horizontale krachten
of zijbelasting door een vaste of overhangende
lading te heffen of neer te laten.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: elektrocutie
mogelijk

Deze machine is niet
elektrisch geïsoleerd en
biedt geen bescherming
bij contact met of in de
nabijheid van elektrische
stroom.

Blijf uit de buurt van de
machine als deze contact maakt met
elektriciteitsdraden onder spanning. Het personeel
mag de machine pas aanraken en bedienen nadat
de elektriciteit is uitgeschakeld.

Blijf op veilige afstand van elektriciteitsdraden en
elektrische apparaten in overeenstemming met de
van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en de
volgende tabel.

Houd rekening met mastbeweging, slingeren en
doorhangen van elektriciteitsdraden en pas op voor
sterke wind of windvlagen.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Gevaarlijke situatie: lichamelijk
letsel mogelijk

Houd de kabel niet vast.

Plaats geen ladders of steigers tegen welk deel van
de machine dan ook.

Gebruik de machine niet op een bewegende of
mobiele ondergrond of een bewegend voertuig.

Overschrijd het nominale laadvermogen niet. Zie de
sectie Laadvermogensdiagrammen.

Vermijd rommel en oneven oppervlakken als u de
Genie Superlift met opgevouwen poten verrolt.

Vervang geen onderdelen die van essentieel belang
zijn voor de stabiliteit van de machine door
onderdelen met een ander gewicht of andere
specificaties.

Gebruik geen spreidbasis of platte vorken op een
SLA-20 of een SLA-25.

Gevaarlijke situatie: tillen

Gebruik bij het laden of kantelen van de machine
de juiste heftechniek.

Gebruik bij het plaatsen of verwijderen van de
ladingshulpstukken de juiste heftechniek.

Spanning                               Minimale veiligheidsafstand

Fase-tot-fase Meter

0 tot 300V Vermijd contact

300V tot 50KV  3,1

50KV tot 200KV  4,6

200KV tot 350KV  6,1

350KV tot 500KV  7,6

500KV tot 750KV  10,7

750KV tot 1.000KV  13,7
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: ledematen
kunnen worden verbrijzeld

Hef de lading niet als deze niet goed op het
ladingshulpstuk is gecentreerd.

Breng de lading pas omhoog als de lading stevig
aan het ladingshulpstuk is vastgemaakt.

Zorg dat niemand onder
de machine staat
wanneer de lading
omhoog wordt gebracht.

Ga niet onder de lading
staan. Door het
veiligheidsremsysteem
(indien aanwezig) kan de
lading 30 tot 92 cm
vallen, voordat de
kolommen worden geblokkeerd.

Laat de lading pas neer als het gebied eronder vrij
is van mensen en obstakels.

Houd uw handen en vingers uit de buurt van de
inklapbare poten en andere punten waarin deze
bekneld kunnen raken.

Houd de stabilisator stevig vast wanneer de
vergrendelingsplaten worden losgemaakt. De
stabilisator zal vallen.

Houd de poot stevig vast als de opsluitpen wordt
verwijderd. De poot zal vallen.

Houd de lierslingers stevig vast totdat de rem is
vergrendeld. De rem is vergrendeld als de
lierslingers niet door de lading gaan draaien.

Verstelbare platte vorken

Breng de lading pas omhoog als
de borgpennen goed in de
vorken zijn aangebracht.

Vorkverlengingen

Breng de lading pas omhoog als de
vorkverlengingen goed in de vorken zijn vastgezet.

Gevaarlijke
situatie: kans op
botsing

Controleer het werkgebied
op hoog aangebrachte
obstakels en andere
mogelijke gevaren.

Kantel de machine uitsluitend achterover als het
gebied vrij is van mensen en obstakels.

Gebruik gezond verstand en denk vooruit wanneer
u de machine over een glooiing of helling
transporteert.

Laad de machine alleen op het transportvoertuig als
beide voertuigen zich op een horizontale
ondergrond bevinden. Gebruik bij het opladen van
de machine de juiste heftechniek.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: machine
beschadigd

Gebruik geen beschadigde of
niet goed functionerende
machine.

Gebruik geen machine met een
versleten, gerafelde, geknikte of
beschadigde kabel.

Gebruik geen machine met
minder dan 4 kabelwikkelingen
om de liertrommel wanneer de
slede helemaal naar beneden is
gelaten.

Voer voor gebruik van
de machine een grondige
inspectie uit.

Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en
leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers.

Zorg dat de bedieningshandleiding compleet en
leesbaar is en zich in de opbergruimte op de
machine bevindt.

Zorg dat de lier goed gesmeerd blijft. Zie voor
verdere gegevens de Onderdelen- en
Servicehandleiding Genie Superlift. Zorg dat er
geen olie of smeermiddel op de remvlakken
terechtkomt.

Gebruik geen enkel type smering op de
kolomoppervlakken.

Gevaarlijke situatie: onjuist
gebruik

Laat een Genie Superlift met een lading nooit
onbeheerd achter. Onbevoegd personeel kan de
machine zonder de juiste instructies proberen te
bedienen, waardoor er een onveilige situatie
ontstaat.

Legenda stickers

Op de stickers op Genie-producten worden
symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden
gebruikt om het volgende aan te geven:

Veiligheidswaarschuwingssymbool -
gebruikt om medewerkers te
waarschuwen voor mogelijk
lichamelijk letsel. Volg alle
veiligheidsberichten achter het
symbool op om mogelijk letsel of de
dood te voorkomen.

Rood - gebruikt om aan te geven
dat een gevaarlijke situatie te
verwachten is die, indien deze niet
wordt voorkomen, de dood of
ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
zal hebben.

Oranje - gebruikt om aan te geven
dat een mogelijk gevaarlijke situatie
kan optreden die, indien deze niet
wordt voorkomen, de dood of
ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
kan hebben.

Geel met veiligheidswaarschuwings-
symbool - gebruikt om aan te geven
dat een mogelijk gevaarlijke situatie
kan optreden die, indien deze niet
wordt voorkomen, licht tot
middelzwaar lichamelijk letsel tot
gevolg kan hebben.

Geel zonder veiligheidswaarschu-
wingssymbool - gebruikt om aan te
geven dat een mogelijk gevaarlijke
situatie kan optreden die, indien
deze niet wordt voorkomen, schade
aan eigendommen tot gevolg kan
hebben.

Groen - gebruikt om bedienings- of
onderhoudsinformatie aan te geven.
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Legenda

1 2 3 4

11

1412

15

17

18

19

8

3 4

1 Lier

2 Kabel

3 Mast

4 Slede

5 Verstelbare arm

6 Rijwielen (optie)

7 Poot

8 Zwenkwiel poot

9 Spreidbasis

10 Armvergrendelingshendel

11 Opsluitpen poot

12 Stabilisator (indien aanwezig)

13 Vastzetstang (aan
tegenovergestelde
zijde van machine)

5 6 5 7

9

10

8

14 Stabilisatorbeugel

15 Standaardbasis

16 Vergrendelbaar zwenkwiel
basis met rem

17 Ladingshulpstuk
opsluitpen

16

11 8 12871314
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LEGENDA

Standaardvorken Verstelbare vorken

20

20

1717

24

21

17

Arm
Platte vorken

20

17

22

20

23

18 Mastbeugel

19 Laadwielen/stuur hendels

20 Borgpen

21 Hefbeugel

22 Vorkmontagebeugel

23 Vorkverlenging

24 Opsluitpen vorkverlenging
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Inspectie voor het gebruik

Niet bedienen tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van de
machine die in deze bedieningshandleiding
worden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik
uit.

Zorg ervoor dat u de inspectie voor het
gebruik kent en begrijpt voordat u verder
gaat met de volgende sectie.

3 Voer altijd functietests uit voordat u de
machine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

De inspectie voor het gebruik is een visuele
inspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert.
De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er iets
duidelijk mis is met de machine voordat de
bediener de functietests uitvoert.

Zie de lijst op de volgende pagina en controleer alle
onderdelen.

Indien er schade wordt ontdekt, of een
ongeautoriseerde wijziging van de toestand waarin
de machine door de fabriek is geleverd, dient de
machine te worden voorzien van een label en uit
bedrijf te worden genomen.

Reparaties aan de machine mogen alleen
uitgevoerd worden door een gekwalificeerde
servicemonteur, in overeenstemming met de
specificaties van de fabrikant. Als de reparaties zijn
voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie
voor het gebruik uitvoeren voordat de functietests
worden uitgevoerd.
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INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK

Inspectie voor het gebruik

❏ Zorg dat de bedieningshandleiding compleet en
leesbaar is en zich in de opbergruimte op de
machine bevindt.

❏ Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten
en leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers.

Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op
schade, onjuist geplaatste of ontbrekende
onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen:

❏ Lier en bijbehorende onderdelen

❏ Onderdelen van de basis

❏ Poten

❏ Stabilisatoren en houderplaten (indien
aanwezig)

❏ Mastkolommen

❏ Extern plastic vulstuk voor veiligheidsrem
(indien aanwezig)

❏ Vastzetstang slede

❏ Kabelverankering

❏ Kabels en katrollen

❏ Wielen en zwenkwielen

❏ Ladingshulpstukken

❏ Moeren, bouten en andere bevestigingen

❏ Kabel (knikken, rafels, schuurplekken)

Controleer de gehele machine op:

❏ Deuken of beschadigingen

❏ Corrosie of oxidatie

❏ Scheuren in lasnaden of constructiedelen

❏ Zorg ervoor dat alle constructiedelen en andere
cruciale onderdelen aanwezig zijn en alle
bijbehorende bevestigingen en pennen op hun
plaats zitten en goed zijn vastgemaakt.

❏ Overtuig u ervan dat er minstens 4 kabel-
wikkelingen rond de liertrommel zitten, wanneer
de slede volledig is neergelaten.
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Functietests

Niet bedienen tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van de
machine die in deze bedieningshandleiding
worden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u de
machine gebruikt.

Zorg ervoor dat u de functietests kent en
begrijpt voordat u verder gaat met de
volgende sectie.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen
te ontdekken voordat de machine in gebruik wordt
genomen. De bediener moet de stapsgewijze
instructies volgen om alle machinefuncties te
testen.

Een niet goed functionerende machine mag nooit
worden gebruikt. Als er storingen worden ontdekt,
moet de machine worden voorzien van een label en
uit bedrijf worden genomen. Reparaties aan de
machine mogen alleen uitgevoerd worden door een
gekwalificeerde servicemonteur, in
overeenstemming met de specificaties van de
fabrikant.

Als de reparaties zijn voltooid, moet de bediener
opnieuw een inspectie voor het gebruik en de
functietests uitvoeren voordat de machine in
gebruik wordt genomen.
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Functietests

1 Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij
van obstakels is.

Opstelling

Machines zonder stabilisatoren

1 Verwijder de opsluitpen van de poot en laat de
poot tot de neer-stand dalen. Steek de pen door
de poot en de basis.

Machines met stabilisatoren

1 Druk omlaag om de
stabilisatorvergrendelings-
platen vrij te maken. Laat de
stabilisatoren vervolgens
dalen totdat de zwenkwielen
volledig contact maken met de
grond. Overtuig u ervan dat de
stabilisatoren in de neer-stand
zijn vergrendeld.

2 Verwijder de opsluitpen van de poot en laat de
poot tot de neer-stand dalen. Steek de pen door
de poot en de basis.

FUNCTIETESTS

Spreidbasis

1 Leg een blok van 5,1 cm onder een zwenkwiel
van de poot.

2 Maak de armvergrendelingshendel los op de
tegenoverliggende verstelbare arm. Druk de
vergrendelingshendel in.

3 Zet de verstelbare arm op de gewenste breedte.

4 Zet de armvergrendelingshendel vast terwijl u de
pootconstructie ondersteunt.

5 Herhaal stap 1 t/m 4 voor de andere arm.

Ladingshulpstukken

Standaardvorken en standaardvorkopties

1 Plaats de vorken in de slede.

2 Steek de opsluitpen erin.

Laadplatform met standaardvorken

1 Plaats het laadplatform op de standaardvorken

Pijphouder

1 Bevestig de pijphouder aan de vorken.
Controleer of de bevestigingen zijn vastgezet.

Vorkverlengingen

1 Schuif elke uitschuifbuis op de vork.

2 Verstel deze tot de juiste positie en steek de
opsluitpennen erin.
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FUNCTIETESTS

Platte vorken

1 Plaats de vorkmontagebeugel in de slede.

2 Steek de opsluitpen erin.

3 Verstel de vorken tot de
gewenste breedte en
controleer of de borgpen
goed in elke vork is
gestoken.

Standaardarm

1 Plaats de arm in de slede.

2 Steek de opsluitpen erin.

3 Bevestig de hefbeugel in de gewenste opening
aan de arm.

Verstelbare vorken en opties voor verstelbare
vorken

1 Plaats de vorken in de slede.

2 Steek de opsluitpen erin.

3 Verstel de vorken tot
de gewenste breedte
en controleer of de
borgpen goed in elke
vork is gestoken.

Laadplatform met verstelbare vorken

1 Verstel de vorken tot een breedte van
58,4 cm.

2 Plaats het laadplatform op de verstelbare
vorken.

Pijphouder

1 Bevestig de pijphouder aan de vorken.
Controleer of de bevestigingen zijn vastgezet.

Vorkverlengingen

1 Schuif elke uitschuifbuis op de vork.

2 Verstel deze tot de juiste positie en steek de
opsluitpennen erin.
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FUNCTIETESTS

Lierwerking bij twee snelheden testen

1 Plaats een ladingshulpstuk.

2 Schakel de lier naar de lage snelheid.

3 Breng de slede omhoog door de lierhendels
stevig vast te grijpen en deze naar de mast te
draaien.

Resultaat: de lier moet soepel werken, zonder
aarzelen en zonder vast te lopen.

4 Breng de slede
omlaag door de
lierhendels stevig
vast te grijpen en
deze van de mast af
te draaien. Nadat u
deze tot de juiste
positie hebt laten
zakken, draait u de
lierhendels 1/4 slag
naar de mast (lading
gaat omhoog) om de
remmen vast te zetten.

Resultaat: de lier moet soepel werken, zonder
aarzelen en zonder vast te lopen.

5 Schakel de lier naar de hoge snelheid en herhaal
stap 3 en 4.

Mastvolgorde testen

1 Plaats een ladingshulpstuk.

2 Breng de slede helemaal omhoog door de
lierhendels stevig vast te grijpen en deze naar
de mast te draaien.

Resultaat: de slede moet tot de bovenkant van
de voorste mastsectie stijgen en vervolgens
opeenvolgend naar elke mastsectie.

3 Laat de slede volledig neer. Nadat u deze tot de
juiste positie hebt laten zakken, draait u de
lierhendels 1/4 slag naar de mast (lading gaat
omhoog) om de remmen vast te zetten.

Lierwerking bij één snelheid testen

1 Plaats een ladingshulpstuk.

2 Breng de slede omhoog door de lierhendels
stevig vast te grijpen en deze naar de mast te
draaien.

Resultaat: de lier moet soepel werken, zonder
aarzelen en zonder
vast te lopen.

3 Breng de slede
omlaag door de
lierhendels stevig
vast te grijpen en
deze van de mast af
te draaien. Nadat u
deze tot de juiste
positie hebt laten
zakken, draait u de
lierhendels 1/4 slag naar de mast (lading gaat
omhoog) om de remmen vast te zetten.

Resultaat: de lier moet soepel werken, zonder
aarzelen en zonder vast te lopen.

neer

op

neer

op
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Inspectie van de werkplek

Grondbeginselen

De inspectie van de werkplek helpt de bediener te
bepalen of de werkplek geschikt is om de machine
veilig te bedienen. Deze inspectie dient door de
bediener te worden uitgevoerd voordat de machine
naar de werkplek wordt verplaatst.

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om
de instructies over mogelijke gevaren op de
werkplek door te lezen en te onthouden, er
vervolgens op te letten en deze te vermijden bij het
verplaatsen, opstellen en bedienen van de machine.

Niet bedienen tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van de
machine die in deze bedieningshandleiding
worden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u de
machine gebruikt.

4 Inspecteer de werkplek.

Zorg ervoor dat u de inspectie van de
werkplek kent en begrijpt voordat u verder
gaat met de volgende sectie.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Let op en vermijd de volgende gevaarlijke
situaties:

· afgereden kanten of gaten

· hobbels en obstakels op de vloer

· puin

· hellingen

· een onstabiele of gladde ondergrond

· hoog aangebrachte obstakels en
hoogspanningsgeleiders

· gevaarlijke plaatsen

· een te zachte ondergrond om alle
belastingskrachten te weerstaan die door de
machine opgewekt worden

· wind- en weersomstandigheden

· alle andere mogelijk onveilige
omstandigheden
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Bedieningsinstructies

Niet bedienen tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van de
machine die in deze bedieningshandleiding
worden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u de
machine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is
bedoeld.

Grondbeginselen
In de sectie Bedieningsinstructies staan instructies
voor elk aspect van de bediening van de machine.
Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alle
veiligheidsvoorschriften en instructies in de
bedieningshandleiding op te volgen.

Gebruik van de machine voor andere doeleinden
dan het heffen van materialen is onveilig.

Als meer dan één bediener op verschillende
tijdstippen in dezelfde dienst een machine moet
bedienen, wordt van alle bedieners verwacht dat zij
alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de
bedieningshandleiding opvolgen. Dat betekent dat
elke nieuwe bediener een inspectie voor het
gebruik, functietests en een inspectie van de
werkplek moet uitvoeren voordat hij de machine
gebruikt.
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BEDIENINGSINSTRUCTIES

Machine met een lading
verplaatsen

Het is het beste de machine op de werkplek zonder
lading te verplaatsen. Verplaatsing met geheven
lading moet beperkt blijven tot het plaatsen voor
laden en lossen. Als het noodzakelijk is de
machine met geheven lading te verplaatsen, dient u
de volgende veiligheidsvoorschriften goed te
begrijpen en na te leven:

· Zorg ervoor dat het terrein vlak is en vrij van
obstakels

· Zorg er voor dat de lading midden op het
ladingshulpstuk is geplaatst

· Zorg er voor dat de lading op het
ladingshulpstuk is vastgemaakt

· Vermijd plotseling starten of halt houden

· Rijd met de lading in de laagste stand die
mogelijk is

· Houd medewerkers buiten bereik van de
machine en lading

Na elk gebruik

Om de Genie Superlift klaar te maken om te
stallen, volgt u de opstellingsprocedure in
omgekeerde volgorde.

Kies een veilige stallingsplaats uit: een stevige,
horizontale ondergrond vrij van obstakels en
verkeer en beschermd tegen weersinvloeden.

Opstelling

Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij
van obstakels is.

Volg de opstellingsprocedures in de sectie
Functietests.

Lading heffen en laten dalen

1 Centreer de lading op het ladingshulpstuk. Zie
de sectie Laadvermogensdiagrammen.

2 Bevestig de lading op het ladingshulpstuk.

3 Breng de slede omhoog
door de lierhendels
stevig vast te grijpen en
deze naar de mast te
draaien. Zorg dat de
kabel niet ongelijkmatig
om de trommel wordt
gewikkeld.

4 Breng de lading omlaag door de lierhendels
stevig vast te grijpen en deze van de mast af te
draaien. Nadat u deze tot de juiste positie hebt
laten zakken, draait u de lierhendels 1/4 slag
naar de mast (lading gaat omhoog) om de
remmen vast te zetten.

neer

op
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Laadvermogensdiagrammen

Houd u aan het volgende:

Wanneer de lading niet goed geplaatst wordt,
kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg
hebben.

Controleer of de lading die u wilt omhoogbrengen
niet zwaarder is dan de maximale lading voor
het laadmiddelpunt. Zie het laadvermogens-
diagram op de volgende pagina.

Gevaarlijke situatie: machine kan
omkantelen. Wanneer u een lading
omhoogbrengt die het vermogen
van de machine overschrijdt, kan
dit de dood of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Een laadmiddelpunt wordt gedefinieerd als het
evenwichtspunt (zwaartepunt) van een lading en
dient zich binnen het laadmiddelpuntgebied te
bevinden

Gevaarlijke situatie: machine kan
omkantelen. Wanneer het
laadmiddelpunt zich niet binnen het
laadmiddelpuntgebied bevindt, kan
dit de dood of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Vorken

Instructies voor plaatsen lading
1 Bepaal het gewicht van de lading en de plaats

van het laadmiddelpunt.

2 Meet tot aan het laadmiddelpunt vanaf de zijde
van de lading die zich het dichtst bij de slede
bevindt.

3 Raadpleeg de tabel op de volgende pagina om te
bepalen of de machine het gewicht op die plaats
op de vorken kan heffen.

4 Plaats de lading zodanig dat deze zo dicht
mogelijk bij de slede op de vorken rust.

5 Plaats de lading zodanig dat het laadmiddelpunt
zich binnen het laadmiddelpuntgebied bevindt.

6 Maak de lading aan de vorken vast.

Zie de tabel op de volgende pagina voor de
maximale laadmiddelpunten voor standaardvorken,
verstelbare vorken en platte vorken.

m
eet tot aan laadm

iddelpunt

Laadmiddel-

puntgebied
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LAADVERMOGENSDIAGRAMMEN

Arm

Instructies voor plaatsen lading
1 Bepaal het gewicht van de lading en de plaats

van het laadmiddelpunt.

2 Raadpleeg de tabel hieronder om te bepalen of
de machine het gewicht op die plaats op de arm
kan heffen.

3 Bevestig de lading aan de hefbeugel van de
arm.

meet tot aan laadmiddelpunt

46 cm 61 cm 81 cm 107 cm

Maximum laadmiddelpunt
(vanaf voorkant slede meten)

Standaardvorken:  61 cm

Verstelbare vorken:  61 cm

Arm:  107 cm

Platte vorken:  71 cm

Laadplatform:  61 cm

Pijphouder:  46 cm

Vorkverlengingen:  107 cm

Laadvermogensdiagram

Laadmiddelpunt

46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107

Model

SLA-5 454 454 454 454 425 397 369 340 304 268 231 195 159

SLA-10 454 454 454 454 414 374 335 295 272 249 227 204 181

SLA-15 363 363 363 363 346 329 312 295 281 268 254 240 227

SLA-20 363 332 303 272 255 238 221 204 195 186 177 168 159

SLA-25 295 264 235 204 193 181 170 159 150 141 132 122 113

 
cm

kg

kg

kg

kg

kg
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Transport- en hefinstructies

Houd u aan het volgende:
 Het transportvoertuig dient op een horizontale
ondergrond geparkeerd te worden.

Het transportvoertuig moet worden vastgezet om
wegrollen bij het laden van de machine te
voorkomen.

Zorg ervoor dat het draagvermogen van het
voertuig, de dragende ondergrond en de
kettingen of spanbanden voldoende zijn om het
gewicht van de machine te kunnen dragen. Zie
de serieplaat voor het gewicht van de machine.

De machine moet aan het transportvoertuig
worden vastgemaakt met kettingen of
spanbanden die een grote belasting aankunnen.

De machine opladen

Zorg ervoor dat u het ladingshulpstuk van de
machine verwijdert en de stabilisatoren in de
opbergstand zet.

1 Laat de slede volledig neer om deze te
vergrendelen voor het transport.

2 Draai de vastzetstang van de slede over de
slede.

3 Breng de slede omhoog totdat deze contact
maakt met de vastzetstang van de slede.

4 Zet de laadwielen in de gewenste stand. Zorg
ervoor dat de pen op de juiste wijze wordt
geplaatst.

De machine met een kraan
opladen

Zorg ervoor dat de poten en stabilisatoren in de
opbergstand zijn gezet.

Controleer de machine en
verwijder losse of niet-vastgezette
onderdelen.

Gebruik de hefbeugel aan de
bovenkant van de achterste
mastkolom.

Haal de takel altijd zo door de
hefbeugel, dat deze van de
machine af wijst.

5 Vergrendel de achterste basiszwenkwielen.

6 Zet de machine tegen het voertuig. Gebruik de
juiste heftechnieken om de machine op het
transportvoertuig te laden. Overtuig u ervan dat
de slede in neergelaten stand is vastgezet.

7 Zet de machine op de laadvloer met minstens 1
ketting of spanband vast. Plaats de ketting of
spanband over de mast. Wanneer u de ketting of
spanband over de poten plaatst, kunnen deze
beschadigd raken.

8 Om de machine af te laden volgt u de
laadinstructies in omgekeerde volgorde.
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Stickers

Part No. Description Quantity

31072 Label - Operator’s Manual Container 1

32686 Warning - Machine Safety & Setup 1

32687 Warning - Standard Forks Safety/Setup 1

32689 Cosmetic - SLA-5 2

32690 Cosmetic - SLA-10 2

32691 Cosmetic - SLA-15 2

32692 Cosmetic - SLA-20 2

32693 Cosmetic - SLA-25 2

32714 Warning - Adjustable Forks Safety/Setup 1

32715 Notice - Flat Forks Setup 1

32716 Notice - Boom Setup 1

32717 Warning - Boom Safety 1

32718 Warning - Flat Forks Safety 1

Part No. Description Quantity

32770 Notice - Two Speed Shift Instructions 1

32775 Warning - Fall Hazard, Load Platform 1

32885 Warning - Silent Winch 1

32938 Label - Use This Winch 1

32939 Warning - Crushing Hazard, Brake Lock 1

33468 Warning - No Riders 1

52675 Caution - Damaged Machine Hazard 1

52983 Cosmetic - Superlift Advantage Logo 2

97529 Caution - Bodily Injury Hazard 1

97547 Danger - Electrocution Hazard 2

Inspectie van stickers met tekst
Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of
symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand
van de betreffende inspectie of alle stickers zich op
hun plaats bevinden en leesbaar zijn.



Onderdeelnr.  97550DU Genie Superlift Advantage 21

BedieningshandleidingDerde uitgave • Tweede druk

STICKERS

97529

52983

97547

52675

52983

32885

32770
32939

32938

31072

32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693

Serial Label

32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693

32686

32718

32716

33468

33468

32715

32717

32687

32714

32775

33468

33468

33468
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Onderdeelnr. Beschrijving Aantal

32689 Uiterlijk - SLA-5 2

32690 Uiterlijk - SLA-10 2

32691 Uiterlijk - SLA-15 2

32692 Uiterlijk - SLA-20 2

32693 Uiterlijk - SLA-25 2

52983 Uiterlijk - Superlift Advantage-logo 2

82487 Label - Handleiding lezen 2

82964 Waarschuwing - Niet meerijden 1

97532 Voorzichtig - Gevaarlijke situatie: 1
lichamelijk letsel mogelijk

Onderdeelnr. Beschrijving Aantal

97539 Gevaar - Gevaarlijke situatie: 2
elektrocutie mogelijk

97541 Label - Deze lier gebruiken 1

97542 Waarschuwing - 1
Laadmiddelpuntdiagram

97545 Waarschuwing - Rem vergrendelen 1

97546 Label - Twee-snelhedenschakeling 1

Inspectie van stickers met
symbolen
Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of
symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand
van de betreffende inspectie of alle stickers zich op
hun plaats bevinden en leesbaar zijn.

STICKERS
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STICKERS

97532

52983

97539

52983

97546
97545

97541

32689
of 32690
of 32691
of 32692
of 32693

Serielabel

32689
of 32690
of 32691
of 32692
of 32693

82784

82487

82964

82964

82487

82487

82964

82964

82487
82964
97542
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Model SLA-5 SLA-10 SLA-15 SLA-20 SLA-25

Transporthoogte  2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Breedte 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 
Standaardbasis

Breedte - stabilisatoren neergelaten 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 
Standaardbasis

Min. breedte 80 cm 80 cm 80 cm NVT NVT
Spreidbasis

Max. breedte 1,5 m 1,5 m 1,5 m NVT NVT
Spreidbasis

Transportlengte 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 79 cm

Lengte - in bedrijf  1,5 m 1,5 m 1,8 m 2 m 2 m

Bodemvrijheid 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm

Laadvermogen 454 kg 454 kg 363 kg 363 kg 295 kg
bij laadmiddelpunt van 46 cm
Opmerking: zie de sectie Laadvermogensdiagrammen voor laadvermogens bij andere laadmiddelpunten.

Nettogewicht - standaardbasis 97,5 kg 117,9 kg 143,8 kg 183,7 kg 204,1 kg

Nettogewicht - spreidbasis 117,0 kg 137,4 kg 163,3 kg NVT NVT

Ladingshulpstukken Lengte Breedte Diepte Nettogewicht

Standaardvorken 70 cm 60 cm 6,4 cm 17,2 kg

Verstelbare vorken 70 cm 29 cm tot 76 cm 6,4 cm 23,8 kg

Platte vorken 81 cm 41 cm tot 79 cm 3,8 cm 33,1 kg

Arm 46 cm tot 1,1 m 4 cm 16,5 cm 15,6 kg

Pijphouder 70 cm 63 cm 15,2 cm 4,5 kg

Laadplatform 70 cm 60 cm 6,4 cm 12 kg

Vorkverlengingen (elke) 76 cm 5 cm 7,6 cm 2 kg

Specificaties
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SPECIFICATIES

Afmetingen SLA-5 SLA-10 SLA-15 SLA-20 SLA-25

Standaardvorken vorken omlaag 1,5 m 3 m 4,5 m 5,9 m 7,4 m
vorken omhoog 2 m 3,5 m 5 m 6,5 m 7,9 m

Verstelbarevorken vorken omlaag 1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,4 m
vorken omhoog 2 m 3,5 m 5 m 6,5 m 7,9 m

Platte vorken 1,5 m 3 m 4,5 m NVT NVT

Arm 1,8 m 3,3 m 4,8 m 6,2 m 7,4 m
Opmerking: gemeten vanaf de grond tot onderzijde van beugel.

Laadplatform vorken omlaag 1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,4 m
vorken omhoog 2 m 3,5 m 5 m 6,5 m 7,9 m

Opmerking: kan alleen met standaardvorken en verstelbare vorken worden gebruikt.

Pijphouderoptie kan ronde objecten met een diameter tot 76 cm hanteren
Opmerking: kan alleen met standaardvorken en verstelbare vorken worden gebruikt (zie hierboven voor
werkhoogten).

Niet markerende vorkoptie
Opmerking: kan alleen met standaardvorken en verstelbare vorken worden gebruikt (zie hierboven voor
werkhoogten).

Vorkverlengingsoptie voegt 15 tot 64 cm lengte toe aan de vorken
Opmerking: kan alleen met standaardvorken en verstelbare vorken worden gebruikt (zie hierboven voor
werkhoogten).

Geluidsuitstoot door de lucht 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB
door machine
Maximum geluidsniveau van normaal
functionerende werkstations (A-gewogen)


