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VOORWOORD
VOORWOORD

Deze handleiding is een zeer belangrijk onderdeel van de machine!  Bewaar hem daarom altijd in de buurt van de 
machine.  

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, medewerkers, lesgevers en lesnemers bekend te 
maken met de vitale veiligheids- en bedieningsprocedures voor veilig en correct gebruik van de machine in 
overeenstemming met de gebruiksbestemming.

Vanwege de voortdurende verbetering van de producten, behoudt JLG Industries, Inc. zich het recht voor om 
veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met JLG Industries, Inc. voor 
de laatste informatie.

Overige beschikbare publicaties :

Service- en onderhoudshandleiding FR.............................................. MA0306

Service- en onderhoudshandleiding GB ............................................. MA0318

Geïllustreerde onderdelenhandleiding Toucan 800 ..........................31210056

Geïllustreerde onderdelenhandleiding Toucan 870 ..........................31210058

Hydraulisch schema Toucan 800.......................................................... FL0147

Hydraulisch schema Toucan 870.......................................................... FL0146

Elektrisch schema.................................................................................ELE240
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VOORWOORD
VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VEILIGHEIDSTERMEN
 

 

Dit is een veiligheidssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor gev-
aar op persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsinstructies onder dit veiligheidssym-
bool om persoonlijk letsel of dood door ongeval te voorkomen.

GEVAAR
GEEFT EEN ONMIDDELLIJK GEVAAR AAN DAT, ALS HET NIET 
WORDT VERHINDERD, DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL DEZE 
TRANSFER HEEFT EEN RODE ACHTERGROND.

GEEFT EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE AAN DIE, ALS 
DEZE NIET WORDT VERHINDERD, DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL 
TEN GEVOLGE KAN HEBBEN. DEZE TRANSFER IS AFGEDRUKT 
OP EEN ORANJE ACHTERGROND.

GEEFT EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE AAN, DIE, ALS 
DEZE NIET WORDT VERHINDERD, LICHT LETSEL OF KLEINE BES-
CHADIGINGEN AAN DE MACHINE TEN GEVOLGE KAN HEBBEN. 
HET KAN OOK EEN WAARSCHUWING BEVATTEN TEGEN 
ONVEILIGE PRAKTIJKEN. 
 
GEEFT DE PROCEDURES AAN DIE VAN WEZENLIJK BELANG ZIJN 
VOOR VEILIGE BEDIENING. DEZE TRANSFER IS AFGEDRUKT OP 
EEN GELE ACHTERGROND.

DIT PRODUCT MOET VOLDOEN AAN DE EISEN VAN ALLE 
VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN. NEEM CONTACT OP MET JLG 
INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGER 
VAN JLG VOOR INFORMATIE OVER VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN 
DIE VOOR BEPAALDE PRODUCTEN ZIJN GEPUBLICEERD.

JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN 
AAN DE GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. 
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC.  OM TE CON-
TROLEREN OF DE ADRESGEGEVENS VAN DE HUIDIGE EIGENAAR 
ZIJN BIJGEWERKT EN KLOPPEN.

JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK WORDEN GEWAAR-
SCHUWD INDIEN ER JLG PRODUCTEN BETROKKEN WAREN BIJ 
BEDRIJFSONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD 
VAN PERSONEEL OF IN GEVAL VAN ZWARE SCHADE AAN PER-
SOONLIJKE EIGENDOMMEN OF JLG PRODUCTEN. PERSONAL 
PROPERTY OR THE JLG PRODUCT.

Voor :
• Rapportering van ongevallen

• Productbeveiligingspublicaties

• Bijgewerkte informatie over de eigenaar

• Vragen over productveiligheid

• Informatie over conformiteit met normen en regelgeving

• Vragen over speciale producttoepassingen

• Vragen over productveranderingen

NEEMT :

In de VS : Buiten de VS :
JLG Industries, Inc. 
Product Safety & Reliability Department,  
13224 Fountain Head Plaza 
Hagerstown, MD 
USA 21742 
Toll Free :+1 (877) 554-7233 
Tel. : +1 (240) 420-2661 
Fax : +1 (301) 745-3713 
Email : ProductSafety@JLG.com 

JLG Industries, 
Wright Business Centre, 
1 Lonmay Road 
Queenslie 
Glasgow, 
Scotland G33 4EL 
Tel : +44(0)141 781 6700 
Fax : +44(0)141 773 1907 
Email : ProductSafety@JLG.com 

of belt u uw plaatselijk JLG leverancier
(Zie de adressen op de achteromslag van de handleiding)
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HOOFDSTUK 1 - VOORZORGSMAATREGELEN
HOOFDSTUK 1.  VOORZORGSMAATREGELEN

1.1 ALGEMEEN
I n  d i t  hoo fds tuk  worden  de  noodzake l i j ke  
voorzorgsmaatregelen beschreven voor een veilige 
bediening en onderhoud van de machine. Voor een 
goed gebruik van de machine moet er verplicht een 
dagelijks routineprogramma worden uitgevoerd dat is 
gebaseerd op de inhoud van deze handleiding. Tevens 
moet  e r  een onderhoudsprogramma worden 
opgesteld door een bevoegde medewerker, op basis 
van de informatie in deze handleiding en in de 
Onderhoudshandleiding. Dit programma moet worden 
gevolgd met het oog op een veilig gebruik van de 
machine.

A ls  u  v ragen  hebt  over  ve i l ighe id ,  
opleidingen,inspecties, onderhoud, toepassingen en 
bediening, neemt u contact op met JLG Industries, Inc. 
("JLG").

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VOORZORGSMAATREGELEN 
DIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN VERMELD, ZOU KUNNEN 
LEIDEN TOT MACHINESCHADE, BESCHADIGING VAN 
EIGENDOM, LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD. 

1.2 VÓÓR DE INGEBRUIKNAME

Opleiding en kennis van de operator

• Lees en begrijp deze handleiding alvorens de 
machine in bedrijf te stellen. 

• Gebruik de machine niet zonder dat hiertoe 
geautoriseerde personen een volledige opleiding 
hebben gevolgd.

• Slechts geautoriseerd en bevoegd personeel mag 
deze machine bedienen.

• Lees, begrijp en volg alle GEVAAR, 
WAARSCHUWING, LET OP meldingen en 
bedieningsvoorschriften op de machine en in deze 
handleiding.

• Gebruik de machine voor de gebruiksbestemming 
zoals die door JLG is gedefinieerd.

• Het bedieningspersoneel moet alle 
noodbedieningsprocedures en de functies van de 
noodbedieningen van de machine kennen die 
worden opgegeven in deze handleiding.

• Lees, begrijp en volg alle door de werkgever, 
plaatselijk en nationale overheden gestelde regels 
alsof ze deel uitmaken van de machine.

Inspectie van de werkplaats

• Operators moeten de nodige 
beveiligingsmaatregelen nemen om gevaren in het 
werkgebied weg te nemen voordat zij de machine 
bedienen.

• Het platform niet bedienen of heffen als het zich op 
vrachtwagens, opleggers, wagons, schepen, 
stellages of andere installaties bevindt, tenzij JLG 
hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

• Gebruik de machine niet in gevaarlijke omgevingen 
tenzij JLG hiervoor toestemming geeft.

• Verzeker u ervan dat de terreincondities voldoende 
zijn om de maximum belasting van de machine te 
ondersteunen.

• Deze machine kan worden bediend bij 
temperaturen van -20° C tot 40° C. Raadpleeg JLG 
voor gebruik buiten deze temperatuurlimieten.

• De machine moet uitsluitend worden gebruikt op 
plaatsen met voldoende licht.

Inspectie van de machine  

• Voer alvorens de machine te gebruiken de nodige 
inspecties en functiechecks uit. Raadpleeg 
hoofdstuk 2 van deze handleiding voor 
gedetailleerde instructies hierover.

• Bedien de machine wanneer er onderhoud of 
reparaties worden verricht in overeenstemming met 
de voorschriften van de Onderhoudshandleiding.  

• Controleer of de veiligheidspedaal en de andere 
beveiligingen goed functioneren. Het aanbrengen 
van wijzigingen in deze apparaten is een geval van 
overtreding van de veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR
WIJZIGINGEN OF VERANDERINGEN AAN HOOGWERKERS IS 
ALLEEN GEAUTORISEERD INDIEN MET HET GEBEURD MET DE 
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT.

• Gebruik geen machines zonder beveiligingen of 
zonder veiligheidsetiketten of met onleesbare 
veiligheidsetiketten.  

• Voorkom opeenhopingen van afval op de vloer van 
het platform. Houd de vloer van het platform vrij van 
modder, olie, vet, en andere glibberige stoffen.

• Maak elektrische onderdelen niet schoon met een 
hogedrukspuit.
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HOOFDSTUK 1 - VOORZORGSMAATREGELEN
1.3 BEDIENING

Algemeen 

• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden 
dan voor het (ver)plaatsen van personeel, hun 
gereedschappen en apparatuur.

• Maak nooit gebruik van een machine die niet goed 
functioneert. Als er storing optreedt, schakelt u de 
machine uit.

• Druk een bedieningsschakelaar of hefboom nooit 
via de neutrale stand naar een tegenovergestelde 
richting. Zet een schakelaar altijd eerst terug in de 
neutrale stand, voordat u hem verder drukt naar de 
volgende functie. Bedien de bedieningselementen 
langzaam en gelijkmatig.

• Parkeer de machine in opbergpositie, wanneer hij 
niet wordt gebruikt.

• Laat het personeel niet werken aan de machines of 
van de grond bedienen met personeel op het 
platform, behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal direct op de reling van het 
platform, tenzij dit is goedgekeurd door JLG.

• Als er zich twee personen op het platform bevinden, 
is operator verantwoordelijk voor alle 
machinehandelingen.

• Controleer altijd of de apparatuur goed is 
vastgesjord en nooit aan een koord van het 
werkgebied van het platform hangt.

• Voorraad of gereedschappen die buiten het platform 
uitsteken zijn verboden, tenzij goedgekeurd door 
JLG.

• Tijdens het rijden, moet de uitstekende 
bovenstructuur boven de achteras hangen in de 
richting van de rijrichting. Vergeet niet dat als de 
uitstekende bovenstructuur boven de vooras hangt, 
de stuur- en rijfuncties omgekeerd zijn.

• Vastgelopen of defecte machines mogen niet 
worden aangeduwd, getrokken of gebruikt met de 
functies voor de bovenstructuur. De machine mag 
slechts worden gesleept met de daarvoor bestemde 
sleepogen op het chassis.

• Plaats de bovenstructuur of het platform niet tegen 
een structuur om er het platform of de 
bovenstructuur op te laten steunen.  

• Sjor de bovenstructuur vast en schakel de voeding 
uit voordat u de machine achterlaat.

Gevaar op struikelen en vallen

JLG beveelt aan dat alle personen die op het platform 
werken een volledig valharnas dragen met een 
aftrektouw dat is vastgemaakt aan een geautoriseerd 
ankerpunt .  Voor  nadere  in fo rmat ie  over  de  
voorschriften voor valbescherming van JLG producten, 
neemt u contact op met JLG Industries, Inc.

• Voordat u de machine in bedrijf stelt, moet u 
controleren of alle poortjes dicht zijn en vastzitten in 
de juiste positie.

• Sta altijd stevig met beide voeten op de 
platformvloer. Gebruik nooit ladders, dozen, 
trappen, planken of dergelijke voorwerpen op een 
platform voor een grotere reikwijdte.

• Betreed en verlaat het platform altijd via het 
toegangspoortje.

• Wees extra voorzichtig bij het betreden of verlaten 
van het platform. Controleer of de masteenheid 
volledig is neergelaten. Met het gezicht naar de 
machine, moet u altijd zorgen voor een 3-punten 
contact met de machine. U gebruikt hiervoor uw 
twee handen en een of twee voeten en een hand bij 
het betreden en verlaten van het platform. 

Elektrocutiegevaar

• De machine is niet geïsoleerd en levert geen 
bescherming tegen aanraking of nabijheid van 
elektrische stroom.
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HOOFDSTUK 1 - VOORZORGSMAATREGELEN
• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen 
en apparaten en andere onder stroom staande 
(open of geïsoleerde) onderdelen volgens de in 
Tabel 1-1 opgegeven Minimale Veilige Afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine 
en zwaaien van elektriciteitsleidingen.

GEVAAR
GEEN MACHINE OF PERSONEEL INZETTEN BINNEN HET 
VERBODEN GEBIED. GA ERVAN UIT DAT ALLE ONDERDELEN EN 
KABELS ONDER SPANNING STAAN, TENZIJ ANDERS BEKEND.

Zorg voor een afstand van minstens 3 m tussen 
machineonderde len en de  ingezetenen,  hun 
gereedschappen en apparatuur en spanningskabels of 
apparaten met een spanning van maximaal 50.000 
volt. Voor elke 30.000 volt of minder is een extra 
afstand van 0,3 m noodzakelijk.

De Minimale Veilige Afstand kan worden verminderd 
indien er geïsoleerde hekken zijn aangebracht om 
contac t  te  voorkomen en  ind ien  de  hekken  
gespecificeerd zijn voor de spanning van de af te 
schermen leiding. Deze hekken mogen geen deel 
uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de machine. De 
Minimale Veilige Afstand mag worden verminderd tot 
een afstand die binnen de ontworpen werkdimensies 
van het geïsoleerde hek l igt.  Dit  moet worden 
vas tges te ld  door  een  bevoegd persoon  in  
overeenstemming met de vereisten van de werkgever 
en de lokale of nationale overheid voor werkpraktijken 
in de buurt van onder stroom staande uitrusting.

Struikelgevaar

• De gebruiker moet vertrouwd zijn met de 
ondergrond voordat hij de machine verrijdt. De 
toegestane zijhelling en hellingsgraad tijdens het 
rijden.

• Mogen de nominale capaciteit nooit overschr-
ijden. Verdeel de last altijd gelijkmatig op de 
platformvloer.

• Voordat u met de machine over vloeren 
bruggen, vrachtwagens en andere onder-
gronden rijdt, moet u altijd eerst de draagkracht 
ervan controleren. Voordat u een helling of glooi-
ing oprijdt controleert u eerst of de wielen er een 
goed houvast hebben. Voordat u een glooiing of 
helling op- of afrijdt, controleert u eerst of het ter-
rein droog, vorstvrij en vetvrij is en of er geen 
ander materiaal aanwezig is dat de adhesie van 
de wielen nadelig zou kunnen beïnvloeden. 

• Richt het platform niet op en rijd niet met 
geheven platform over een hellende, ongelijke of 
zachte ondergrond.

• Richt het platform niet op en rijd niet met 
geheven platform, tenzij de machine over een 
stabiele, vlakke en gelijkmatig ondersteunde 
ondergrond rijdt.

• Om ongevallen te voorkomen wanneer u op 
hellingen (§ 8) werkt, MOET het platform volledig 
worden neergelaten an MOET de machine in de 
tweede versnelling rijden. Het is raadzaam om 
hellingen op te rijden in de VOORUIT en af te 
rijden in de ACHTERUIT, omdat de machine 
betere prestaties levert in deze standen. 

• Houd het chassis van de machine ten minste op 
0,6 m van gaten, bulten, scherpe dalingen, afval, 
afgedekte gaten en andere potentiële gevaren 
op de vloer/ondergrond.  

• Geen voorwerpen aanduwen of trekken met de 
uitstekende bovenstructuur.  

• Gebruik de machine niet als hefwerktuig. Zet de 
machine niet vast aan een aangrenzende struct-
uur.

• Gebruik de machine niet bij sterke wind, als 
deze de nominale windcondities op de naamp-
laat van de fabrikant overschrijdt.

Tabel 1-1. Minimale Veilige Afstand

Spanningsbereik
(Fase op Fase)

MINIMALE VEILIGE AFSTAND
in Meter

0 tot 50 kV 3

boven 50 kV tot  200 kV 5

boven 200 kV tot 350 kV 6

boven 350 kV tot 500 kV 8

boven 500 kV tot 750 kV 11

boven 750 kV tot 1000 kV 14

OPMERKING : Dit voorschrift geldt alleen als de regels 
van de werkgever, plaatselijke of nationale overheden 
niet strenger zijn.
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• De oppervlakte van de platformvloer of de lading 
niet vergroten. Door het aan de wind 
blootgestelde oppervlak te vergroten, wordt de 
stabiliteit verminderd.

• Vergroot het platformoppervlak niet met 
ongeautoriseerde dekuitbreidingen of 
toevoegingen.

• Als de uitstekende bovenstructuur of het 
platform in een zodanige positie is dat een of 
meer wielen de grond niet raken, moeten alle 
personen worden verwijderd, voordat men 
probeert de machine weer te stabiliseren. 
Gebruik adequate apparaten om de machine te 
stabiliseren en het personeel te verwijderen.

Gevaar op verplettering en botsingen

• Het bedienings- en grondpersoneel moet 
goedgekeurde helmen dragen.

• Controleer of de werkgebieden over voldoende 
bovenruimte, ruimte aan de zijkanten hebben en 
controleer de bodem van het platform wanneer 
het wordt opgericht of neergelaten en tijdens het 
rijden.

• Wanneer de machine in bedrijf is, moet men alle 
lichaamsdelen binnen de relingen van het plat-
form houden.

• Gebruik altijd een uitkijk als men in gebieden 
rijdt met beperkte zichtbaarheid.

• Houd niet werkend personeel op ten minste 1,8 
m van de machine tijdens het rijden en draaien.

• Beperk de rijsnelheid afhankelijk van 
grondcondities, opeenhopingen, zichtbaarheid, 
hellingsgraad, aanwezigheid van personeel en 
andere factoren die botsingen of lichamelijk 
letsel zouden kunnen veroorzaken.

• Denk aan de nodige remafstand van elke 
versnelling. Denk aan de nodige remafstand van 
elke versnelling. Als u snel rijdt, moet u de 
machine eerst vertragen met de controller 
voordat u stopt.

• Niet snel rijden in  beperkte of gesloten 
gedeelten of wanneer u achteruit rijdt.

• Wees altijd uiterst voorzichtig om ongevallen 
door per abuis of verkeerd gebruikte 
bedieningselementen te voorkomen wanneer er 
zich personen op het platform bevinden.

• Verzeker u ervan dat operators van andere 
hoogwerkers en machines op de begane grond 
ook bewust zijn van de aanwezigheid van de 
hoogwerker. Sluit de voeding af van de 
bovenloopkranen.

• Waarschuw het personeel om niet onder een 
opgerichte  uitgeschoven structuur of platform te 
werken, staan of lopen. Plaats indien nodig 
barricaden op de grond.

1.4 SLEPEN, HEFFEN EN TREKKEN
• Laat nooit personeel toe op het platform tijdens 

slepen, heffen en trekken.

• Deze machine mag niet op sleep worden 
genomen, behalve in noodgevallen, bij storing, 
stroomuitval of bij het laden en lossen. 
Raadpleeg de sectie Noodprocedures van deze 
handleiding voor informatie over de procedures 
voor het slepen van de machine in 
noodgevallen.

• Controleer of de verlengbare structuur goed is 
vastgezet voordat u de machine sleept, heft of 
trekt. Tijdens deze handeling mag er zich geen 
gereedschap op het platform bevinden.

• Bij het oprichten van de machine, mogen alleen 
de aangewezen delen van de machine worden 
opgericht. Richt de eenheid op met apparatuur 
van toereikende capaciteit. 

• Raadpleeg de sectie Machinebediening van 
deze handleiding voor informatie over het 
oprichten.

1.5 OVERIGE GEVAREN / VEILIGHEID
• Gebruik de machine nooit als aarde voor het 

lassen. 

• Als u last of metaal bewerkt, moet u voorzichtig 
zijn en het chassis beschermen tegen directe 
blootstelling aan lasmateriaal en opspattende 
metaalsplinters.

• De batterijvloeistof is zeer corrosief. Altijd 
aanraking met de ogen en de huid vermijden.

• De accu's uitsluitend bijladen in een goed 
geventileerde ruimte.
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HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKERS, MACHINE 
VOORBEREIDEN EN INSPECTEREN

2.1 PERSONEELSOPLEIDING
Het uitschuifbare platform is een apparaat voor het 
verplaatsen van personeel ;  het  moet  daarom 
uitsluitend worden bediend en onderhouden door 
speciaal opgeleid personeel.

Personen onder invloed van medicijnen, drugs of 
alcohol of die last hebben van aanvallen, duizeligheid 
of verlies van lichaamscontrole mogen deze machine 
niet bedienen.

Operators opleiden

De opleiding van de operator omvat :

1. Gebruik en beperkingen van de 
bedieningsorganen op het platform en op de 
grond, de noodbedieningsinrichting en de 
beveiligingen.

2. Controleer of alle labels, voorschriften en 
waarschuwingen op de machine aanwezig zijn.

3. Regels van de werkgever en reglementaire 
voorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming. 

5. Voldoende kennis van de mechanische werking 
van de machine om storing of potentiële storing te 
herkennen.

6. Het veiligste middel om de machine te bedienen 
met bovengrondse hindernissen, andere 
bewegende machines en obstakels, holten, 
scherpe dalingen.

7. Middelen om het gevaar van onbeschermde 
elektrische geleiders te voorkomen.

8. Specifieke eisen of machinetoepassingen.

Toezicht op opleidingen

De opleiding moet onder toezicht staan van een 
bevoegde persoon in een onoverdekt gebied zonder 
hindernissen, totdat de opgeleide werknemers genoeg 
kennis en ervaring hebben opgedaan om de machine 
veilig te bedienen.

Verantwoordelijkheid van de operator

De operators moeten erop worden gewezen dat zij de 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben om de 
machine uit te schakelen in geval van storing of andere 
onvei l ige condit ies van de machine of van het 
werkterrein.

2.2 VOORBEREIDEN, INSPECTEREN EN 
ONDERHOUDEN

De volgende Tabel 2-1 is een tijdschema voor de 
periodieke machine-inspecties en onderhoudsbeurten 
die door JLG Industries, Inc. worden voorgeschreven. 
Informeer naar de plaatselijke regelgeving voor 
aanvul lende voorschri f ten voor het werken op 
hoogwerkers. De frequentie van de inspecties en 
onderhoudsbeurten moet indien nodig worden 
opgevoerd wanneer de machine wordt gebruikt in een 
ruwe of moeilijke omgeving en als de machine vaker 
en intensiever wordt gebruik.
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Tabel 2-1.Tabel voor inspecties en onderhoud

Type Frequentie Eerste
Aansprakelijk-

heid

Dienstkwalifi-
catie 

Referentie

Inspectie voor 
de  
inbedrijfneming 

Vóór dagelijks gebruik; of   
als er een andere operator in dienst komt.

Gebruiker of operator Gebruiker of oper-
ator 

Opera to r  
veiligheidshandleiding

Inspectie vóór 
l eve r ing   ( z ie  
opmerking)

Vóór  iedere verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, dealer of 
gebruiker  

Bevoegde  JLG 
monteur

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en van toepassing zijnde 
JLG inspectieblad

Vee lvu ld ige  
inspecties  
(zie opmerking)

In bedrijf geweest voor 3 maanden of 150 
uren, wat zich het eerste voordoet; of

Buiten gebruik voor een periode van langer 
dan 3 maanden; of

Gekocht gebruikt.

Eigenaar, dealer of 
gebruiker 

Bevoegde  JLG 
monteur

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en van toepassing zijnde 
JLG inspectieblad

Jaarlijks inspec-
t i e  van  de  
machine  
(zie opmerking)

Elk jaar, niet later dan 13 maanden na de 
datum van de vorige inspectie. 

Eigenaar, dealer of 
gebruiker 

Bevoegde  JLG 
monteur

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en van toepassing zijnde 
JLG inspectieblad

Prevent i e f  
onderhoud

Regelmatig in overeenstemming met de ser-
vice- en onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer of 
gebruiker 

Bevoegde  JLG 
monteur

Service- en 
onderhoudshandleiding

OMPERKING : Inspectiebladen zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service- en onderhoudshandleiding om inspecties te 
verrichten.
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2.3 INSPECTIE VOOR DE INBEDRIJFNEMING
Inspecties voor de inbedri j fneming moeten de 
volgende punten controleren :

1. Properheid - Controleer of alle oppervlakken 
lekvrij zijn (olie, brandstof of batterijvloeistof) en 
geen vreemde voorwerpen bevatten. Meld 
eventuele lekken aan het bevoegde 
onderhoudspersoneel.

2. Structuur  - Inspecteer de machinestructuur op 
deuken, schade, scheuren in het las- of  
moedermateriaal  of andere afwijkingen.

3. Transfers en stickers - Controleer of ze schoon 
en duidelijk leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er 
geen transfers of stickers ontbreken. Zorg ervoor 
dat alle onleesbare transfers of stickers worden 
schoongemaakt of vervangen.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen - Zorg 
ervoor dat er een exemplaar van de Bedienings- 
en veiligheidshandleiding, de AEM Safety Manual 
(alleen voor ANSI markten) en de ANSI Manual of 
Responsibilities (alleen voor ANSI markten) in de 
weersbestendige opslagcontainer zit.

5. “Inspectie van de machineruimte" - Raadpleeg 
afbeelding 2-1. 

6. Laad de accu  - volgens de voorschriften.

7. Hydraulisch Olie - Controleer het hydraulische 
oliepeil. Zorg dat er hydraulische olie wordt 
bijgevuld indien nodig.

8. Accessoires/Hulpstukken - Raadpleeg de 
Bedienings- en veiligheidshandleiding van elk 
hulpstuk of accessoire dat op de machine is 
geïnstalleerd voor specifieke inspectie-, 
bedienings- en onderhoudsvoorschriften.

9. Functiecontrole - Nadat de Inspectie van de 
machineruimte is afgewerkt, voert u een 
functiecontrole (Hoofdstuk 2.3.2.)uit van alle 
systemen in een ruimte zonder bovengrondse 
obstakels of hindernissen op de vloer. Raadpleeg 
hoofdstuk 4 van deze handleiding voor 
gedetailleerde instructies hierover.

ALS DE MACHINE NIET GOED FUNCTIONEERT, SCHAKELT U 
HEM ONMIDDELLIJK UIT! MELD HET PROBLEEM AAN HET 
BEVOEGDE ONDERHOUDSPERSONEEL. GEBRUIK DE MACHINE 
TOTDAT DEZE VEILIG VOOR GEBRUIK WORDT VERKLAARD.
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Toucan 800

Toucan 800 DI
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2.3.1 Inspectie van de machineruimte

Begin de "Inspectie van de machineruimte" met item 1, 
zoals aangegeven op het schema. Ga verder met het 
in volgorde checken van elk item op de condities die 
worden vermeld op de volgende checklist.

OM MOGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, U ERVAN 
VERZEKEREN DAT DE MACHINEVOEDING UIT IS. GEBRUIK DE 
MACHINE NIET ZOLANG ALLE STORING IS VERHOLPEN.

INSPECTIEBLAD : Controleer voor alle componenten 
of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze 
goed vastzitten en geen zichtbare schade, lekken of 
overmatige sli j tage vertonen, naast alle andere 
opgegeven criteria.

1. Geleiderails van platform en poortje - 
Voetpedaal functioneert goed, niet gewijzigd, 
gedesactiveerd of geblokkeerd. Het poortje gaat 
ongehinderd open en dicht.

2. Platform- & grondbedieningspanelen - 
Schakelaars en hendels terugzetten in neutrale 
stand, transfers en stickers veilig en leesbaar, 
onderschriften bedieningsorganen zijn leesbaar.

3. Wiel/band assembleringen - Zitten goed vast, 
geen ontbrekende wielmoeren.

4. Aandrijfmotor, Rem - Geen sporen van lekkage.

5. Kapconstructies - Zie Inspectieblad.

6. Handpomp - Zie Inspectieblad.

7. Alle hydraulische cilinders - Geen zichtbare 
schade; draaipennen en hydraulische slangen 
onbeschadigd, geen lekkage.

8. Stuurassen - Zie Inspectieblad.

9. Hefkettingen, Kettingbeugels en 
Trekijzerpennen - Moeten in goede staat van 
werking worden geinstalleerd. Kettingen moeten 
de juiste spanning hebben en gesmeerd zijn.

Figuur 2-1.   Inspectie van de machineruimte

Toucan 870
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2.3.2 Functies controleren

Raadpleeg delen 3 & 4 voor de beschrijvingen en de 
bediening van de machinefuncties.

DE MACHINE NIET GEBRUIKEN TOTDAT ALLE STORING IS 
VERHOLPEN.

Ga als volgt te werk om de functies te controleren :

Werkstations controleren

1. Vanuit het grondbedieningspaneel :

• Bedien alle functies ; 

• Controleer of alle machinefuncties zijn 
uitgeschakeld, wanneer de noodstop wordt 
ingedrukt;

• Zet de keuzeschakelaar op "Platformbediening" 
en probeer het grondbedieningspaneel te 
gebruiken. 
- Er mag geen beweging worden uitgevoerd.

2. Vanuit het platformbedieningspaneel :

• Controleer of het platformbedieningspaneel 
goed vastzit;

• Controleer de goede werking van de 
signaalhoorn;

• Controleer de goede werking van alle functies;

• Controleer of alle machinefuncties zijn 
uitgeschakeld, wanneer de noodstop wordt 
ingedrukt;

• Controleer of er geen functies kunnen worden 
bediend, tenzij het voetpedaal wordt ingedrukt.

• Verplaats tegelijkertijd de machine en beweeg 
de structuur: er mag geen beweging worden 
uitgevoerd;

• Rijd de machine op een helling, zonder de 
nominale hellingsgraad te overschrijden en stop 
om te controleren of de remmen werken.

Kantelsensor controleren

Controleer de kantelsensor, die zich aan de linkerkant 
(TOUCAN 800) / rechterkant (TOUCAN 870) van het 
chassis bevindt, om te controleren of deze goed werkt. 
W ig  het  b lok  (P/N:  ST2741,  vas t  da t  u  in  de  
opslagcontainer v indt)  zoals hierboven wordt 
afgebeeld om de kantelsensor te activeren en houd 
deze opgetild. Richt de telescoopmast ongeveer 1 m 
op. 
Het systeem functioneert als :

1. Vanuit het platformbedieningspaneel :

• Er een geluidsalarm klinkt

• Het rode controlelampje van de kantelsensor 
knippert op het bedieningspaneel van het 
platform.

• De rijfunctie is uitgeschakeld.

• De giek met een lagere snelheid wordt 
opgericht.

• De mast met een lagere snelheid wordt 
opgericht.

• Uitzwenkende bewegingen in lage snelheid 
worden  uitgevoerd

• Alle andere functies werken normaal.

• Geblokkeerde bewegingen worden aangeduid 
door een oranje controlelampje op het 
bedieningspaneel van het platform.

2. Vanuit het grondbedieningspaneel :

• - Er een geluidsalarm klinkt.
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Overbelastingsensor controleren (Toucan 800 
& Toucan 800 DI)

 Machine gebouwd voor 2010 Machine gebouwd na 2010

Controleer de overbelastingssensor welke gemonteerd is 
aan de platformsupport, om juiste werking te garanderen. 
Wig het blok (P/N: ST2741) zoals hierboven wordt afge-
beeld om de overbelastingsensor te activeren en houd 
deze actief. 
Het systeem functioneert als :

1. Vanuit het platformbedieningspaneel :

• Een geluidsalarm klinkt.

• Het rode overbelastingcontrolelampje knippert 
op het bedieningspaneel van het platform.

• Elke poging om een beweging uit te voeren 
activeert een oranje controlelampje op het bedi-
eningspaneel van het platform.

• Alle functies van het bovenste bedieningspaneel 
zijn nu uitgeschakeld.

2. Vanuit het grondbedieningspaneel :

• Een geluidsalarm klinkt.

• De rode overbelastingcontrolelampjes knip-
peren op het grondbedieningspaneel.

• Alle functies van het grondbedieningspaneel zijn 
uitgeschakeld.
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Slappe  ketting detectoren controleren

Controleer de sensoren voor een slappe ketting om te 
controleren of deze goed werkt.
2 sensoren:
Locatie: één bovenaan mast 1 en één onderaan op mast 4.

OMPERKING : Mast 1 is vastgezet op de draaitafel en mast 4 
ondersteunt de giek. 

Wig het blok (P/N: ST2741) zoals hierboven wordt 
afgebeeld om de detector voor een slappe  ketting te 
activeren en houd deze actief. 
Het systeem functioneert als :

1. Vanuit het platformbedieningspaneel :

• Een geluidsalarm klinkt.

• Het rode controlelampje van de detector voor 
een slappe ketting knippert op het bediening-
spaneel van het platform.

• De functies voor het neerlaten van de giek en de 
mast zijn uitgeschakeld.

• De zwenkfuncties worden uitgeschakeld.

• De rijfunctie is uitgeschakeld.

• Geblokkeerde bewegingen worden aangeduid 
door een oranje controlelampje op het bedien-
ingspaneel van het platform.

• Alle andere functies werken normaal.

2. Vanuit het grondbedieningspaneel :

• Een geluidsalarm klinkt.

3. Herhaal stappen 1 tot 2 Voor elke slappe ketting 
sensor.

Controle deursensoren (alleen bij Toucan 800 DI)

Inspecteer de stuursensor om te controleren of deze goed 
werkt :

2 sensoren. 
Locatie ; onder de knikas van de deur.

Open de rechter deur. 
Het systeem functioneert als :

1. Vanuit het platformbedieningspaneel :

• Het indicatielampje brand continu.

• Alle functies van het platformbedieningspaneel 
zijn uitgeschakeld.

2. Vanuit het grondbedieningspaneel :

• Alle functies van het grondbedieningspaneel zijn 
uitgeschakeld.
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HOOFDSTUK 3.  ESTURINGSELEMENTEN VAN DE MACHINE EN 
CONTROLELAMPJES

Figure 3-1. Basisnomenclatuur

1.   Aandrijfwielen
2.   Stuurwielen
3.   Tegengewicht
4.   Giek
5.   Grondbedieningspaneel
6.   Lader
7.   Telescoopmast
8.     Hand pomp

9.    Platform
10. Platformbedieningspaneel
11. Opslagcontainer
12. Batterijdeksel
13. Handbediening voor neerlaten
14. Chassisklep voorkant
15. Uitschakelaar  (Toucan 800 : ¼ slag - Toucan 870 : Indrukken/uit-
trekken)

Toucan 800 - Toucan 800 DI

Toucan 870
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3.1 ALGEMEEN

IMPORTANT
DE FABRIKANT HEEFT GEEN DIRECTE CONTROLE OP DE TOE-
PASSING EN HET GEBRUIK VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER 
EN DE OPERATOR ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET 
NALEVEN VAN GOEDE VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om inzicht te 
krijgen in de bedieningsfuncties.

3.2 BESTURINGSELEMENTEN EN 
CONTROLELAMPJES

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET 
WORDEN GEBRUIKT ALS ER BEDIENINGSHENDELS OF 
ACTIVERINGSSCHAKELAARS DIE HET PLATFORM BEDIENEN 
NIET TERUGKEREN NAAR DE UIT-STAND ALS ZE WORDEN 
LOSGELATEN.

Grondbedieningspaneel

NIET BEDIENEN VANUIT HET GRONDSTATION WANNEER ER 
PERSONEEL AANWEZIG IS OP DE HOOGWERKER, BEHALVE IN 
NOODGEVALLEN.

IMPORTANT
WANNEER DE MACHINE 'S AVONDS WORDT GESLOTEN VOOR 
HET PARKEREN OF LADEN VAN DE ACCU, MOET DE KEUZE-
SCHAKELAAR PLATFORM/UIT/GROND EN DE NOODSTOP-
SCHAKELAAR OP UIT STAAN, OM TE VOORKOMEN DAT DE 
ACCU'S LEEG RAKEN.
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1.      Keuzeschakelaar/Uit : grondbediening
2.     Noodstopschakelaar
3.   Activeringsschakelaar
4.   Omhoog-/omlaagschakelaar giek
5.     Omhoog-/omlaagschakelaar mast
6.   Draaitafel draaischakelaar
7.   Laadcontrolelampje
8.   Hoofdveiligheid
9.   Overbelastingcontrolelampje
10. Accu waterpomp
11. Hoofdschakelaar

Figure 3-2. Grondbedieningspaneel

Toucan 800

Toucan 870

1.      Keuzeschakelaar/Uit : grondbediening
2.     Noodstopschakelaar
3.   Activeringsschakelaar
4.   Omhoog-/omlaagschakelaar giek
5.     Omhoog-/omlaagschakelaar mast
6.   Draaitafel draaischakelaar
7.   Laadcontrolelampje
8.   Hoofdveiligheid
10. Accu waterpomp
11. Hoofdschakelaar
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1. Keuzeschakelaar/Uit : grondbediening.

 
Besturing van de bewegingen vanuit 
het platformbedieningspaneel 

Bedieningsketen uit-stand 

Besturing van de bewegingen vanuit 
het grondbedieningspaneel.

2. Noodstopschakelaar. 
Druk de schakelaar in om alle functies te 
onderbreken. De schakelaar moet rechtsom 
worden gedraaid om de machinefuncties te 
herstellen.

3. Activeringsschakelaar. 
Moet ingedrukt worden gehouden om functies uit 
te voeren.

4. Omhoog-/omlaagschakelaar giek. 
Zet de schakelaar naar boven om de giek OP TE 
RICHTEN. Zet de schakelaar naar beneden om de 
giek NEER TE LATEN.

5. Omhoog-/omlaagschakelaar mast. 
Zet de schakelaar naar boven om de mast OP TE 
RICHTEN Zet de schakelaar naar beneden om de 
mast NEER TE LATEN.

6. Draaitafel draaischakelaar. 
Draai de schakelaar RECHTSOM om de draaitafel 
naar RECHTS of LINKSOM om de draaitafel naar 
LINKS te draaien.

7. Laadcontrolelampje. 
(Afhankelijk van de apparatuur, zie § 4-6).

8. Hoofdveiligheid. 
Bescherming van de bedieningsketen.

9. Overbelastingcontrolelampje. 
Rood knipperlicht.

10. Accu waterpomp. 
Druk de drukknop in om de waterpomp van de 
accu te activeren. 
(Zie Onderhoud voor de verdere voorschriften).

11. Hoofdschakelaar. 
T800 : Zet de contactverbreker op "O" (horizontale 
hendel) om de "+" van de batterij te isoleren. 
Zet de contactverbreker op "I" (verticale hendel) 
om de voeding van de batterij te herstellen. 
T870 : Druk de contactverbreker in om de batterij 
isoleren. 
Trek de contactverbreker uit om de batterijvoeding 
te herstellen.
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Handbediende noodvierinrichting

1.  Bedieningsklep giek oprichten / neerlaten
2.  Bedieningsklep mast oprichten / neerlaten
3.  Regelklep voor de bewegingen
4.  Pomphendel
5.  Handpomp

Figure 3-3. Handbediende noodvierinrichting

Toucan 800 Toucan 870

Elektro-hydraulische regelklep met handbediende drukknoppen

1. Bedieningsklep giek oprichten / neerlaten : 
Houd de bovenste drukknop ingedrukt, terwijl u 
de handpomp activeert om de giek neer te laten. 
Houd de onderste drukknop ingedrukt, terwijl u de 
handpomp activeert om de giek op te richten.

2. Bedieningsklep mast oprichten / neerlaten : 
Houd de bovenste drukknop ingedrukt, terwijl u 
de handpomp activeert om de mast neer te laten. 
Houd de onderste drukknop ingedrukt, terwijl u de 
handpomp activeert om de mast op te richten.

3. Regelklep voor de bewegingen : 
Houd de bovenste drukknop ingedrukt, terwijl u 
de handpomp activeert om de draaitafel naar 
rechts te draaien. Houd de onderste drukknop 
ingedrukt, terwijl u de handpomp activeert om de 
draaitafel naar links te draaien. 

4. Pomphendel : 
Steek de pomphendel in de handpomp om een 
beweging uit te voeren.

5. Handpomp : 
Bedien de handpomp terwijl u de gewenste 
beweging uitvoert.
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Platformbedieningspaneel

Figure 3-4. Platformbedieningspaneel
1.    Noodstopschakelaar
2.    Voetpedaal
3.    Bedieningsschakelaar giekfunctie
4.    Bedieningsschakelaar mastfunctie
5.    Bedieningsschakelaar draaitafelrotatie
6.    Snelheidscontrolefunctie
7.    Accu-ontladingscontrolelampje
8.    Hulpvoedingknop
9.    Stuurregelkring joystick
10.  Versnellingsschakelaar
11. Claxon
12. Stuurinrichting

(Zie Figuur 3-5., Controlelampjespaneel van het 
platformbedieningspaneel)

1. Noodstopschakelaar 
Druk de schakelaar in om alle functies van de 
machine te onderbreken. De schakelaar moet 
rechtsom worden gedraaid om de 
machinefuncties te herstellen.

2. Voetpedaal 
Moet worden ingedrukt voordat er een beweging 
wordt uitgevoerd. De besturingselementen zijn 5 
seconden lang operationeel. Als de functies niet 
worden bediend binnen deze periode, dan moet 
de voetpedaal opnieuw moet worden geactiveerd.

3. Bedieningsschakelaar giekfunctie 
Trek aan de schakelaar om de giek op te richten. 
Druk de schakelaar terug om de giek neer te laten.

4. Bedieningsschakelaar mastfunctie 
Trek aan de schakelaar om de mast op te richten. 
Druk de schakelaar terug om de mast neer te 
laten.

5. Bedieningsschakelaar draaitafelrotatie 
Draai de schakelaar rechtsom om de draaitafel 
naar rechts te draaien. 
Draai de schakelaar linksom om de draaitafel naar 
links te draaien.

6. Snelheidscontrolefunctie 
Als de knop linksom ( ), wordt gedraaid, 
worden de bewegingen (met uitzondering van het 
rijden) in lage snelheid uitgevoerd. Draai de knop 

rechtsom ( ) als u de bewegingen in een 
hogere snelheid wilt uitvoeren.
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7. Accu-ontladingscontrolelampje 
Wanneer de accu leeg raakt, gaat het 
controlelampje van rechts naar links (5 groene 
staven gevolgd door 3 oranje staven). 

Op dat moment, knippert het controlelampje om 
de "energievoorraad" (70% ontladen) aan te 
geven. 
2 rode controlelampjes knipperen helemaal links 
om aan te geven dat hij "leeg" (80% ontladen) is. 
Op dat moment, wordt de voeding afgesloten. De 
accu moet worden opgeladen. 
 
1 - Ontladingscontrolelampje 
2 - Urenmeter 

8. Hulpvoedingknop 
Zodra de stroomvoorziening wordt afgesloten 
door overmatige accuontlading (80%), dan kan 
men door de hulpvoedingknop in te drukken om 
de resterende acculading te gebruiken om naar 
een oplaadstation te rijden.

OPMERKING: De knop moet ingedrukt en geblokkeerd zijn 
VOORDAT u besturingselementen 
operationeel maakt en de gewenste 
beweging uitvoert. Er klinkt een terugkerend 
geluidssignaal wanneer de knop is ingedrukt

IMPORTANT
EEN TOTAAL ONTLADEN ACCU ZAL HIERDOOR ONHERROE-
PELIJK WORDEN BESCHADIGD.

9. Stuurregelkring joystick 
Druk de joystick naar voren om vooruit te rijden. 
Druk de joystick naar achteren om achteruit te 
rijden.

10. Versnellingsschakelaar   
1e versnelling of lage snelheid 

 
2e versnelling of klimsnelheid (max. 20% hellingsgraad) 

 
3e versnelling of hoge snelheid 

11. Claxon 
Gaat wanneer de overeenkomstige knop wordt 
ingedrukt.

12. Stuurinrichting 
Druk de rechterkant van de kartelschijfschakelaar 
in om de wielen naar rechts te sturen.  Druk de 
linkerkant van de kartelschijfschakelaar in om de 
wielen naar links te sturen.

Controlelampjespaneel van het 
platformbedieningspaneel

1.   Kantelcontrolelampje en alarm   
2.   Controlelampje en alarm bij slappe ketting 
3.   Overbelastingcontrolelampje en alarm 
4.   Controlelampje voor niet-geautoriseerde bewegingen
5.   Inschakelcontrolelampje

Figure 3-5. Controlelampjespaneel van het 
platformbedieningspaneel

1. Kantelcontrolelampje en alarm. 
Te grote kantelhoek. Een rood lampje en een 
geluidsalarm geven aan dat de nominale 
maximale helling is overschreden.

2. Controlelampje en alarm bij slappe ketting. 
Speling in de hefketting. Een rood lampje en een 
geluidsalarm geven aan dat de maximaal 
toelaatbare kettingslapte is gedetecteerd.

3. Overbelastingcontrolelampje en alarm. 
Een rood knipperlicht en een geluidsalarm geven 
aan dat de maximale belasting van het platform is 
bereikt (Uitsluitend voor de Toucan 800).

4. Controlelampje voor niet-geautoriseerde 
bewegingen. 
Een oranje lampje geeft aan of de machine een 
configuratie heeft waarin het activeren van een 
bepaalde beweging niet is toegestaan.

5. Inschakelcontrolelampje. 
Een groen lampje geeft aan dat de 
bedieningselementen operationeel zijn.
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HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING
HOOFDSTUK 4.  MACHINEBEDIENING
OPMERKING: Een in het elektrische systeem ingebouwde 

tijdschakelaar sluit de bedieningskasten af 
ongeveer 4 uren na de laatste actie van de 
machine. Dit systeem bespaart de accu-
energie, mocht de operator vergeten de 
machine uit te schakelen. Na het 
uitschakelen moet de noodstopschakelaar 
op het grondbedieningspaneel worden 
ingedrukt en rechtsom worden gedraaid om 
de functies van de machine te herstellen.

• De voeding van de machine aanschakelen :  
Toucan 800 : zet de hendel van de contactver-
breker op "I". 

Toucan 870 : trek de knop van de contactver-
breker uit om hem op "I" te zetten.

4.1 NOODBEDIENINGSINRICHTING
De machine heeft een grondbedieningspaneel dat het 
platformbedieningspaneel tijdelijk opheft. Met de 
grondbediening kan men de functies Opheffen en 
Draaien uitvoeren in een noodsituatie, om het platform 
neer te laten, mocht de operator op het platform hier 
niet toe in staat zijn.

Keuzeschakelaar/Uit: grondbediening
De voeding gaat naar het grondbedieningspaneel. 
Wanneer de schakelaar op Grondbediening staat, gaat 
de voeding naar het grondbedieningspaneel. Wanneer 
de schakelaar op Platformbediening staat, gaat de 
voeding naar het platformbedieningspaneel.

U gebruikt de grondbediening als volgt :

1. Zet de keuzeschakelaar Platform /Off/ 

Grondbediening op GRONDBEDIENING  ( ).

2. Houd de activeringsschakelaar ingedrukt.

3. Activeer de schakelaar voor de rotatie-, mast- of 
giekfuncties.

Noodstopschakelaar
Als deze schakelaar in de aan- (uit-) stand staat, wordt 
e r  e lek t r i sche  voed ing  ges tuurd  naar  de  
grondbediening of platformbediening, wat van 
toepassing is. Bovendien kan de schakelaar worden 
gebruikt om de voeding uit te schakelen (schakelaar 
INdrukken) van de functiebediening in geval van een 
noodsituatie.

4.2 PLATFORMBEDIENING

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET 
WORDEN GEBRUIKT ALS ER BEDIENINGSHENDELS OF 
ACTIVERINGSSCHAKELAARS DIE HET PLATFORM BEDIENEN 
NIET TERUGKEREN NAAR DE UIT-STAND ALS ZE WORDEN 
LOSGELATEN. 
ALS HET PLATFORM NIET STOPT, WANNEER EEN BEDIENINGSS-
CHAKELAAR OF HENDEL/TREKKER WORDT LOSGELATEN, DAN 
GEBRUIKT U DE NOODSTOPSCHAKELAAR OM DE MACHINE TE 
STOPPEN.

Versnellingsschakelaar

De VERSNELLINGSSCHAKELAAR kan in de 3e ( ), 

2e ( ) of 1e ( ) versnelling worden gezet om de 
overeenkomstige snelheid te kiezen. Wanneer de mast 
(en/of de giek is omhoog voor de Toucan 800 
gebouwd voor 2010) is opgericht, wordt de hoge 
sne lhe id  (DRAAIKOPPEL o f  HOGE s tand)  
uitgeschakeld en kan alleen een lage snelheid worden 
ingesteld.

Reizen (rijden)

Zie Figuur 4-1., Hellingsgraad en zijhelling

OPMERKING: Raadpleeg de Algemene specificaties 
(hoofdstuk 8) voor toelaatbare waarden voor 
hellingsgraad en zijhelling. Alle waarden voor 
Hellingsgraad en Zijhelling zijn gebaseerd op 
een machine die wordt vervoerd met volledig 
ingetrokken en vastgezette mast en giek.

OPMERKING: Wanneer het platform in de 3e versnelling 
rijdt op een helling van meer dan 5%, 
schakelt de machine automatisch over naar 
de 2e versnelling. Er wordt slechts 
teruggeschakeld naar de 3e versnelling 
wanneer het platform op een helling van 
minder dan 5% rijdt. U moet één van de 
volgende handelingen uitvoeren: 
- de blokkering opheffen en weer instellen. 
- zet de joystick terug in zijn vrij en ga verder 
met het uitvoeren van de beweging. 
- zet de snelheidskeuzeschakelaar in de 2e 

versnelling ( ) en schakel terug naar de 

3e versnelling ( ).
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RIJ NIET MET OPGERICHTE MAST BEHALVE MET DE 
TRANSPORTFUNCTIE EN BEHALVE OP EEN VLAKKE, STABIELE 
EN GELIJKE ONDERGROND. 
 
OM DE CONTROLE OVER HET STUUR NIET TE VERLIEZEN OF 
OM NIET TE KANTELEN, MAG U DE MACHINE NIET OP 
HELLINGEN RIJDEN DIE DE IN HOOFDSTUK 8.2 VAN DEZE 
HANDLEIDING OPGEGEVEN SPECIFICATIES OVERSCHRIJDEN. 
 
WEES UITERST VOORZICHTIG BIJ HET ACHTERUIT RIJDEN ALS 
HET PLATFORM IS OPGERICHT. 
 
ZOEK VOORDAT U IN DE MACHINE RIJDT NAAR DE ZWART/
WITTE PIJLEN OP HET CHASSIS EN OP DE 
PLATFORMBEDIENING. DRUK DE JOYSTICK IN DE RICHTING 
VAN DE PIJLEN.

Als de machine in transportmodus is, zijn er twee 
factoren die het rijden kunnen beperken: hellingsgraad 
en zijhelling Zoals afgebeeld op hellingsgraad is het 
hellingspercentage dat de machine kan beklimmen. 
zijhelling is de hoek van de helling waarlangs de 
machine kan rijden. Raadpleeg hoofdstuk 8 voor 
toelaatbare waarden voor hellingsgraad en zijhelling.

Als de mast (of de giek voor de Toucan 800 gebouwd 
voor 2010) is opgericht mag de machine niet worden 
gebruikt op terrein met een grotere hellingsgraad en 
zijhelling dan die worden vermeld in hoofdstuk 8. De 
kantelsensor geeft een alarmsignaal af en het 
kantelcontrolelampje brandt om de operator te 
waarschuwen da t  de  mach ine  de  max imum 
hellingswaarde heeft overschreden. De rijbewegingen 
van de machine worden dan onderbroken en het 
uitzwenken en oprichten van giek en mast worden 
automatisch in langzame snelheid uitgevoerd.
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Figuur 4-1.     Hellingsgraad en zijhelling

Vooruit

1. Zet de SNELHEIDSKEUZESCHAKELAAR in de 1e 

versnelling ( ), de 2e versnelling ( ) of 3e 

versnelling ( ).
2. Stel de zwart-witte richtingpijlen op het plat-

formbedieningspaneel en het chassis op elkaar af 
om de richting te kiezen waarin de machine zal 
rijden.

3. Druk het voetpedaal in.
4. Druk de regelaar naar voren, binnen 5 seconden 

nadat de voetpedaal is ingedrukt.

Stoppen

U kunt stoppen door de AANDRIJVINGsregelaar in de 
neutrale stand te plaatsen. De machine zal dan 
automatisch gaan remmen.

Achteruit

Achteruit rijden gebeurt op dezelfde wijze als vooruit 
rijden, behalve dat de AANDRIJVINGsregelaar naar de 
operator toe wordt getrokken om achteruit  te rijden.

Sturen

Sturen  doe t  u  door  de  l inkerkan t  van  de  
kartelschijfschakelaar (aan de bovenkant van de 
joystick) in te drukken om naar links te sturen of de 
rechterkant van de kartelschijfschakelaar (aan de 
bovenkant van de joystick) om naar rechts te sturen.

OM KANTELEN TE VOORKOMEN, LAAT U HET PLATFORM TOT 
OP DE GROND ZAKKEN. VERVOLGENS RIJDT U DE MACHINE 
NAAR EEN VLAKKE ONDERGROND, VOORDAT U DE MAST WEER 
OPRICHT. 
 
OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET 
WORDEN GEBRUIKT ALS ER BEDIENINGSHENDELS OF 
ACTIVERINGSSCHAKELAARS DIE HET PLATFORM BEDIENEN 
NIET TERUGKEREN NAAR DE UIT-STAND ALS ZE WORDEN 
LOSGELATEN. 
 
ALS HET PLATFORM NIET STOPT, WANNEER EEN 
BEDIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOSGELATEN, 
DAN HAALT U UW VOET VAN HET VOETPEDAAL OF GEBRUIKT U 
DE NOODSTOPSCHAKELAAR OM DE MACHINE TE STOPPEN.

Mast oprichten en neerlaten

De mast oprichten :

1. Druk het voetpedaal in.

2. Trek de bedieningsschakelaar van de mastfunctie 
naar u toe om de mast op te richten binnen 5 
seconden nadat de voetpedaal is ingedrukt.

3. Eventueel de snelheid van de beweging regelen 
met behulp van de potentiometer.

De mast neerlaten :

1. Druk het voetpedaal in.

2. Druk de bedieningsschakelaar van de mastfunctie 
van u af om de mast neer te laten binnen 5 
seconden nadat de voetpedaal is ingedrukt.

3. Eventueel de snelheid van de beweging regelen 
met behulp van de potentiometer.
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Giek oprichten en neerlaten

De giek oprichten :

1. Druk het voetpedaal in.

2. Trek de bedieningsschakelaar van de giekfunctie 
naar u toe om de giek op te richten binnen 5 
seconden nadat de voetpedaal is ingedrukt.

3. Eventueel de snelheid van de beweging regelen 
met behulp van de potentiometer.

De giek neerlaten :

1. Druk het voetpedaal in.

2. Druk de bedieningsschakelaar van de giekfunctie 
van u af om de giek neer te laten binnen 5 
seconden nadat de voetpedaal is ingedrukt.

3. Eventueel de snelheid van de beweging regelen 
met behulp van de potentiometer.

De draaitafel draaien

Draaien :

1. Druk het voetpedaal in.

2. Draai de schakelaar rechtsom om de draaitafel 
naar rechts te draaien. Draai de schakelaar 
linksom om de draaitafel naar links te draaien. De 
schakelaar moet worden bediend binnen 5 
seconden nadat de voetpedaal is ingedrukt.

3. Eventueel de snelheid van de beweging regelen 
met behulp van de potentiometer.

Functiecombinaties werkplatform

U kunt niet tegelijkertijd de machine verplaatsen en de 
structuur bewegen.

Als de mast of giek wordt opgericht met een 
draaibeweging, zal er slechts één functie werken en met 
een lagere snelheid (lager dan de gewoonlijke 
draaisnelheid).

4.3 HANDBEDIENING VOOR NEERLATEN

De handbediening voor het neerlaten moet alleen worden 
gebruikt in noodgevallen of bij mechanische storing. De 
handbediening voor het neerlaten is een hulpmiddel voor 
het neerlaten en oprichten van het platform en het draaien 
van de draaitafel in geval van primaire stroomuitval.

4.4 ALARM SYSTEMEN
Claxon

De claxon wordt geactiveerd zodra de corresponderende 
drukknop op de bedieningskast van het platform wordt 
ingedrukt.

Waarschuwingslichten

De machine is voorzien van twee knipperlichten die 
branden zodra een functie van het platformbediening-
spaneel of van de noodbedieningsinrichting wordt 
geactiveerd.

Kantelcontrolelampjes en alarm 
Het alarm wordt geactiveerd door een kantelsensor die 
zich aan de linkerkant (TOUCAN 800) / rechterkant 
(TOUCAN 870) van het chassis bevindt. Het alarm 
wordt geactiveerd, zodra de mast (en/of de giek voor 
de Toucan 800 gebouwd voor 2010) uit de lage stand 
komt en de machine zich niet meer in de lage stand 
bevindt. Het alarm bestaan uit een lampje op het 
bed ien ingspanee l  van  he t  p la t fo rm en  een  
geluidsalarm. Het alarmsignaal en de lichten geven 
aan dat het plat form de maximum toelaatbare 
waterpasafwijking heeft bereikt en onstabiel is 
geworden (Tabel 8.1). De bewegingen van de giek, de 
mast en de draaitafel worden op lagere snelheid 
uitgevoerd.

Het is aanbevolen om de machine in de volgende 
opstelling te plaatsen wanneer het kantelalarmlicht of 
geluid actief is :

1. Mast beneden.

2. Giek in het verlengde van de chassislengte.

3. Giek beneden.

OPMERKING: De kantelsensor en waarschuwingslicht zijn 
ook operationeel vanuit het 
grondbedieningspaneel.

DE MAST OF GIEK MAG NIET WORDEN OPGERICHT WANNEER 
DE MACHINE NIET WATERPAS STAAT.

Overbelastingcontrolelampjes en alarm  
(Uitsluitend voor de Toucan 800)

Een sensor,  we lke  gemonteerd  i s  aan  de  
platformsupport, wordt bediend wanneer de maximale 
belasting is overschreden. Bij overbelasting worden 
alle bewegingen opgeheven, knipperen de rode 
controlelampjes op het bedieningspaneel van het 
platform en op de noodbedieningsinrichting en gaat er 
een akoestisch alarm. De hoogwerker moet worden 
ontlast totdat het alarmsignaal ophoudt.
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Alarm en waarschuwingslicht bij slappe 
ketting 

Het detectiesysteem van een slappe ketting voorkomt 
gevaarlijke situaties in geval het platform of de giek op 
een voorwerp terechtkomen bij het neerlaten van de 
mast of giek. 
Als er een slappe ketting wordt gedetecteerd, activeert 
de sensor een geluidsalarm en gaat er een controle-
lampje branden op het platformbedieningspaneel. Alle 
functies van de machine, met uitzondering van het 
oprichten van de mast en de giek worden tijdelijk  uit-
geschakeld. 
Ga als volgt te werk in geval deze waarschuwing is 
geactiveerd :

1. Richt de mast of de giek op (meestal de 
omgekeerde beweging als die welke het alarm 
heeft laten afgaan)

2. De oorzaak opsporen.

3. Voer de beweging uit die de machine vrij maakt en 
voorkomt dat de machine hindernissen raakt.

Als u geen hindernissen ontdekt in de werkomgeving, 
dan is het alarm wellicht afgegaan doordat de tele-
scoopmast is vastgelopen. Mogelijke oorzaken hier-
voor zijn :

• De aanwezigheid van een vreemd voorwerp in 
het geleidesysteem.

• Gebrek aan smering.

• Onjuiste bediening.

OPMERKING : De slappe ketting detector en waarschu-
wingslichten zijn ook operationeel vanuit het 
grondbedieningspaneel.

ALS HET KETTINGSPANNINGALARM WORDT GEACTIVEERD 
DOOR HET VASTLOPEN VAN DE MAST, MOET U DE 
UITGEVOERDE HANDELING ONMIDDELLIJK STAKEN. MAAK 
GEEN GEBRUIK VAN HET HANDBEDIEND NEERLATEN. DE 
INGEZETENEN VAN HET PLATFORM MOETEN WORDEN GERED 
EN DE MACHINE MOET WORDEN NAGEKEKEN DOOR EEN 
BEVOEGD TECHNICUS.

Controlelampje en alarm Soft Touch systeem 
(optioneel)

Het soft touch systeem detecteert contact met externe 
hindernissen onder het platform.

Wanneer dit systeem wordt geactiveerd, worden alle 
bewegingen van het platform uitgeschakeld, gaat er 
een geluidsalarm af en gaat het controlelampje 
(oranje) branden op het platformbedieningspaneel om 
aan te geven dat de bewegingen zijn uitgeschakeld.

Procedure die moet worden uitgevoerd nadat de deze 
veiligheidsfunctie is geactiveerd :

1. Alle bedieningselementen in de neutrale stand 
zetten.

2. Spoor het machineonderdeel op dat in aanraking 
is met of storing veroorzaakt aan een hindernis 
van buiten.

3. Bepaal de benodigde beweging om het onderdeel 
vrij te maken (meestal de tegengestelde beweging 
die heeft geleid tot het in aanraking komen met 
het voorwerp).

4. Druk de hulpvoedingknop  ( ) in en houd hem 
ingedrukt, voordat u de functies gebruikt die nodig 
zijn voor het verwijderen van een hindernis.

OPMERKING: Deze veiligheidsfunctie is alleen actief 
wanneer de machine wordt bestuurd vanuit 
het platformbedieningspaneel.
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4.5 UITSCHAKELEN EN PARKEREN
Ga als volgt te werk om de machine uit te schakelen en 
te parkeren:

1. Rijd de machine naar een redelijk goed 
beschermd terrein.

2. Controleer of mast is neergelaten, de giek is 
vastgezet.

3. Druk de noodstop in van het platformbediening-
spaneel.

4. Druk de noodstop in van het 
grondbedieningspaneel. Zet de keuzeschakelaar 
platform/uit/grondbediening op uit.

5. Toucan 800 : Zet de hoofdveiligheid op "O". 
Toucan 870 : Trek de drukknop van de 
hoofdveiligheid uit.

6. Eventueel dekt u de platformbediening af om de 
stickers met instructies waarschuwingsetiketten 
en bedieningselementen te beschermen tegen 
een gevaarlijke omgeving.

7. Laad de accu op als de ontladingscontrolelampjes 
oranje of rood zijn.
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4.6 LADERS
De ingebouwde elektronische lader van het 
werkplatform is ontworpen om automatisch 
oplaadbare loodzwavelzuuraccu's van 24 VDC te 
laden.
De machine kan worden uitgerust met verschillende 
soorten laders afhankelijk van de capaciteit van de 
accu.
De dekplaten van de machine moeten openstaan 
tijdens het opladen van de accu.

LOODZWAVELZUURACCU'S KUNNEN ZEER EXPLOSIEVE 
GASSEN PRODUCEREN. ZORG DAT HET GEBEID WAAR DE 
ACCU ZICH BEVINDT VRIJ IS VAN VLAMMEN, VONKEN OF 
ANDERE BRONNEN VAN ONTBRANDING. HET NIET OPVOLGEN 
VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT DE DOOD OF 
LETSELS VAN HET PERSONEEL. DE ACCU'S ALTIJD BIJLADEN 
IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE.

DE ACCU ZOU KUNNEN ONTPLOFFEN DOOR DE 
RESULTERENDE VONKONTLADING EN ZOU BRANDWONDEN 
KUNNEN VEROORZAKEN BIJ DE OPERATOR.

OPMERKING : Het is niet noodzakelijk om de accu te laden 
als het soortelijk gewicht van de elektrolyt 
niet onder de 1.240 kg/l daalt. Door de accu 
regelmatig bij te laden wanneer het soortelijk 
gewicht van de elektrolyt hoger is dan 1.240 
kg/l kan de levensduur van de accu aanzien-
lijk worden verkort.

OPMERKING : Wanneer de stekker van een lader is 
aangesloten op het lichtnet dan wordt de 
stroomvoorziening van het werkplatform 
ingeschakeld.

OPMERKING : Als de elektrische voeding wordt 
uitgeschakeld tijdens de laadcyclus, 
schakelt de lader over naar de wachtcyclus 
en wordt hij automatisch opgestart zodra de 
voeding terugkeert.

Toevoerspanning :

Cont ro leer  a l t i j d  o f  de  inges te lde  spann ing  
overeenkomt  met  de  ne tspann ing  en  o f  de  
s tekerbusbescherming voldoende is  voor  de 
voedingsspanning van de lader. Verkeerd instellen van 
de laderspanning kan leiden tot storing of defecten.  

De laders zijn in de fabriek afgesteld afhankelijk van de 
geïnstalleerde steker.
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ZIVAN BC1 Elektronische Hoogfrequentlader

De accu laden :

- Sluit de lader aan op de netvoeding (eenfasige 230 
VAC 2 polen + aarde).

- De lader start automatisch.

Laadfase-indicator op de behuizing van het 
noodbedieningspaneel :

Rood controlelampje : 
De lader is bezig met de beginfase van de laadcyclus 
(fase 1). 
Rood knipperlicht : 
Aan het eind van deze fase is de batterij voor 80% 
geladen (fase 2). 
Continue rood en groen controlelampje : 
De batterij is voor 80% tot 100% geladen. 
Groen controlelampje : 
De batterij is volledig geladen en de laadcyclus wordt 
afgesloten.

Alarmsystemen :

Een knipperlicht en een intermitterend geluidsalarm 
geven storing aan. Als het alarm actief is, levert de 
lader geen stroom meer.

Problemen oplossen :

EMB-MP HAWKER Lader (40 of 70 A)

• a. Laadcontrolelampje (groen)

• b. Controlelampje einde laadcyclus (geel)

• c. Acculadinglampje Laden voltooid (groen)

• d. Storinglampje (rood)

• e. Hoofdveiligheid

De accu laden :

- Sluit de lader aan op de netvoeding (eenfasige 
stroom 2 polen + aarde).
- Wanneer de lader is aangesloten, knipperen alle con-
trolelampjes kortstondig om aan te geven dat de lader 
een zelftest uitvoert. 

- De controlelampjes (c) en (d) knipperen vervolgens 
kortstondig om aan te geven dat de lader omschakelt 
naar "Automatische start.

- De laadfase begint, het groen controlelampje (a) 
knippert langzaam (frequentie = 1 Hz) tijdens het 
laden.

- Wanneer de laatste fase begint, (ongeveer 80%), zal 
controlelampje (a) nog steeds knipperen en gaat con-
trolelampje (b) continu branden.

- Aan het einde van de laadcyclus, branden beide con-
trolelampjes (a) en (c) continu.

   Egalisatielading :

- Als de lader bezig is met een egalisatielading :

• Knipperen controlelampjes (a) en (c) langzaam.

• Controlelampje (b) brandt continu.

  Storinglampje :

- Bij oververhitting van de transformator knippert het 
rode lampje (d) snel (frequentie = 5Hz).

- Als de accu niet is geladen met 2.4 V/cel na 10 uren 
laden, dan zal het laadproces worden onderbroken 
en gaat lampje (d) branden.

- Het verdient aanbeveling om de accu of de lader in 
dat geval te laten nazien door een technicus.

SOORT ALARM BESCHRIJVING (Actie)

Vertraging

Laadfase 1 duurt langer dan de maximum 
toegestane tijd (controleer de spanning in 
elke accucel. Neem contact op met de 
support-afdeling van JLG).

Accustroom

Verlies van besturing van de 
uitgangsspanning (storing in 
besturingslogica: Neem contact op met de 
support-afdeling van JLG).

Accuspanning
Verlies van besturing bij uitgangsspanning 
(Storing in besturingslogica : Neem contact 
op met de support-afdeling van JLG).

Thermische
veiligheid

Oververhitting van halfgeleiders (check de 
goede staat van werking van de ventilator).
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Signalen controlelampjes :

OFF = het controlelampje is uit

ON = het controlelampje brandt continu

BL = het controlelampje knippert (F=1 Hz)

BV = het controlelampje knippert snel (F=5 Hz).

     (*) = Het controlelampje kan aan of uit staan, afhankelijk 
van het stadium van de laadcyclus van de accu en van 
de operatie van de lader op dat moment.

4.7 SLEPEN BIJ NOODGEVAL
Slepen wordt afgeraden en mag alleen als laatste optie 
worden gebruikt.

CONTROLEER DE CAPACITEIT VAN DE APPARATUUR DIE 
WORDT GEBRUIKT OM DE MACHINE TE SLEPEN.

CONTROLEER OF DE MACHINE ZICH OP EEN STEVIGE HORI-
ZONTALE ONDERGROND BEVINDT, VOORDAT U DE REMMEN 
VRIJZET. 
DE MACHINE MOET ALTIJD IN OPBERGPOSITIE ZIJN EN DE 
AFLEGPLANK MOET LEEG ZIJN TIJDENS HET SLEPEN. 
TIJDENS HET SLEPEN MAG ER ZICH NIEMAND OP HET PLAT-
FORM BEVINDEN.

Voor het slepen, moeten de remmen en wielmotoren als 
volgt worden gedeblokkeerd :

1. Laat het platform volledig zakken.

2. Haal de pompbalans uit de houder.

3. Wacht 30 seconden na het uitvoeren van een 
rijbeweging, voordat u de klep vrijmaakt.

4. Trek de hendel in van de remuitzetklep (die zich 
aan de voorkant van het chassis ) naar het chassis 
toe in de stand "REM GEDEBLOKKEERD" ( ). 

5. Steek de hendel in de handpomp.

6. Activeer de handpomp totdat de beweging 
moeilijker uit te voeren wordt.

7. Gebruik een lier om de machine te slepen (als er 
geen lier beschikbaar is, gebruikt u een ander 
langzaam sleeptoestel).

ER BEVINDEN ZICH 1 AFSTANDSSTUKKEN VOOR SLEPEN/
NOODGEVALLEN AAN BEIDE KANTEN VAN HET CHASSIS VAN 
HET WERKPLATFORM.

8. Aan het einde van de procedure, zet u de 
aflaatklep terug op NORMAAL GEBRUIK ( ). 
De machine en de remmen zijn nu operationeel.

DE MACHINE HEEFT GEEN SLEEPREMMEN. HET 
SLEEPVOERTUIG MOET DE MACHINE VOORTDUREND KUNNEN 
BESTUREN. OP AUTOWEGEN IS SLEPEN NIET TOEGESTAAN. 
ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET VOLGT, KAN DIT LEIDEN TOT 
ERNSTIGE VERWONDINGEN OF DOOD. MAXIMUM 
SLEEPPERCENTAGE 20%.

VOOR HET SLEPEN VAN HET PLATFORM, MOETEN DE REMMEN 
EN WIELMOTOREN ALS VOLGT WORDEN GEDEBLOKKEERD. 
SLEPEN IS SLECHTS TOEGESTAAN VOOR KORTE AFSTANDEN 
EN MET EEN MAXIMUMSNELHEID VAN 1 KM/U. HET 
AANDRIJFSYSTEEM KAN ERNSTIGE BESCHADIGING OPLOPEN 
ALS DEZE SLEEPPROCEDURE NIET WORDT GEVOLGD.

Signaal a
groen

b
geel

c
groen

d
rood

Zelftest (enkele seconden) BL BL BL BL

Automatische start (enkele seconden) OFF OFF BL BL

Begin laadcyclus BL OFF OFF OFF

Einde laadcyclus BL ON OFF OFF

Laadcyclus voltooid of onderbreking voor 
egalisatie ON * ON OFF

Egalisatielading BL ON BL OFF

Standaard (beveiligingsvertraging) ON * OFF ON

Standaard (thermische beveiliging op 
transformator) * * * BV
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4.8 HEFFEN EN VASTSJORREN

DE MACHINE MOET VERSTOUWD WORDEN, ALS HIJ WORDT 
VERVOERD.

Heffen

1. Het gewicht van de machine wordt vermeld op de 
serienummerplaat (Zie § 8.2). Als deze plaat 
ontbreekt of onleesbaar is, belt u JLG Industries of 
weegt u de desbetreffende eenheid om het 
brutogewicht van het voertuig te bepalen.

2. Zet de machine in de opbergstand.

3. Verwijder alle blokken rondom de machine.

4. Maak het hefapparaat en de installatie alleen vast 
aan de hiervoor aangewezen hefpunten. (Zie 
hieronder).

Toucan 800

Toucan 870

GEBRUIK BEIDE HEFRINGEN OM DE MACHINE OP TE TILLEN.

5. Breng het touwwerk goed aan om schade aan de 
machine te voorkomen en om de machine 
waterpas te houden.

Vastsjorren

1. Zet de machine in de opbergstand en blokkeer.

2. Verwijder alle blokken rondom de machine.

3. Blokkeer de wielen in beide richtingen.

4. Zet het chassis vast met riemen of kettingen van 
voldoende sterkte en maak deze vast aan de 
aangewezen bevestigingspunten.

Toucan 800

Toucan 870
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4.9 LADEN EN ONTLADEN

Met behulp van een heftruck

Figuur 4-2. Position of the forks

Toucan 800

Toucan 870

CONTROLEER DE CAPACITEIT VAN DE VORKHEFTRUCK EN ZIJN 
ACCESSOIRES. DE VORKHEFTRUCK MAG SLECHTS OP 
BEPAALDE PUNTEN WORDEN GEBRUIKT. GEBRUIK OP ANDERE 
PLEKKEN KAN DE MACHINE LATEN KANTELEN. ER MAG ZICH 
NIEMAND OP HET PLATFORM VAN DE MACHINE BEVINDEN 
TIJDENS HET LADEN EN ONTLADEN.

DE HOOGWERKER MOET ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE GROND 
WORDEN GEHOUDEN TIJDENS GEBRUIK VAN DE 
VORKHEFTRUCK.

Gebruik van een lier
Als de hoogwerker niet veilig kan worden geladen met 
behulp van de platformbediening, kunt u een lier 
gebruiken  (deblokkeer de remmen voordat u met 
deze handeling begint).

CONTROLEER DE CAPACITEIT VAN DE GEBRUIKTE 
APPARATUUR. ZET DE MACHINE IN DE SLEEPSTAND (ZIE § 4.7) 
OM HEM TE LADEN EN ONTLADEN. TIJDENS DEZE 
HANDELINGEN MAG ER ZICH NIEMAND OP HET PLATFORM 
BEVINDEN.
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HOOFDSTUK 5 - TRANFERS
HOOFDSTUK 5.  TRANFERS
Toucan 800

Instructies AU1738

Capaciteit AU1344
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HOOFDSTUK 5 - TRANFERS
Toucan 800 DI

Instructies AU1738

Capaciteit AU1786

Load Transfer AU1389
31210048 – Hoogwerker JLG – 5-3



HOOFDSTUK 5 - TRANFERS
5-4 – Hoogwerker JLG – 31210048



HOOFDSTUK 5 - TRANFERS
Toucan 870

Standaard platform

Instructies AU1782

Capaciteit AU1456

Groot platform

Instructies AU1782

Capaciteit AU1457
31210048 – Hoogwerker JLG – 5-5



HOOFDSTUK 5 - TRANFERS
5-6 – Hoogwerker JLG – 31210048



HOOFDSTUK 6 - NOTBEDIENINGSPROCEDURES
HOOFDSTUK 6.  NOTBEDIENINGSPROCEDURES

6.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die 
moeten worden u i tgevoerd in  geva l  van een 
noodsituatie wanneer de machine in bedrijf is.

6.2 INCIDENTEN MELDEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddell i jk worden 
gewaarschuwd als er zich een ongeval voordoet 
waarbij een JLG product is betrokken. Zelfs als er geen 
zichtbaar letsel of schade is, moet de fabriek worden 
gebeld en geïnformeerd worden over alle pertinente 
bijzonderheden.

In de VS : 877-JLG-SAFE (gratis nummer) 
 
Buiten de VS: +44 (0) 141 781 6700 
 
E-mail:ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet wordt geïnformeerd over een 
ongeval met een JLG Industries product binnen 48 
uren nadat het zich heeft voorgedaan, kan dit leiden tot 
verval van de garantievoorwaarden van de desbetref-
fende machine.

NA EEN ONGEVAL, MOET DE MACHINE GRONDIG ONDERZOCHT 
WORDEN EN MOETEN ALLE FUNCTIES WORDEN GETEST, TE 
B E G I N N E N  M E T  D I E  VA N  D E  G R O N D B E D I E N I N G  E N  
VERVOLGENS DIE VAN DE PLATFORMBEDIENING. GEBRUIK DE 
MACHINE NIET TOTDAT ALLE SCHADE IS HERSTELD, INDIEN 
VAN TOEPASSING EN ALLE BEDIENINGSELEMENTEN GOED 
FUNCTIONEREN.

6.3 NOODBEDIENING

Operator kan de machine niet besturen

ALS DE PLATFORMOPERATOR IS GEBLOKKEERD, 
OPGESLOTEN ZIT OF DE MACHINE NIET KAN 
BEDIENEN OF BESTUREN :

1. Andere personeelsleden mogen de machine 
alleen van de  grond bedienen als dit noodzakelijk 
is.

2. Alleen bevoegde personeelsleden mogen de 
machine bedienen met de platformbediening. GA 
NIET VERDER MET DE WERKZAAMHEDEN ALS 
DE BESTURINGSELEMENTEN NIET GOED 
FUNCTIONEREN.

3. Gebruik de geëigende apparatuur om het 
personeel van het platform te verwijderen en de 
beweging van de machine te stabiliseren.

Platform of mast geblokkeerd aan de 
bovenkant

Als het platform of de mast vastzit of blijft hangen in 
bovengrondse structuren of apparaten, dan verwijdert 
u eerst het personeel voordat u de machine losmaakt.

6.4 NOODBEDIENING VOOR NEERLATEN
Als het primair energiecircuit uitvalt, moet het platform 
handmatig worden neergelaten. Raadpleeg hoofdstuk 
3  voor  p rocedures  van  de  handbed iende  
noodvierinrichting.

6.5 SLEPEN IN NOODGEVALLEN
Het wordt afgeraden om deze machine op sleep te 
nemen. Er zijn echter elementen ingebouwd om de 
machine te slepen in geval van een noodsituatie. Ga 
naar hoofdstuk 4 voor specifieke instructies hierover.
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HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN REPARATIELOGBOEK
Type machine :_______________________________________ Serienummer machine :__________________________________

 Naam :______________________________________
 
Handtekening :____________________________________

Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatielogboek

Naam Opmerkingen
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HOOFDSTUK 8 - ALGEMENE SPECIFICATIES & ONDERHOUD DOOR DE OPERATOR
HOOFDSTUK 8.  ALGEMENE SPECIFICATIES & ONDERHOUD DOOR DE OPERATOR

8.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding vindt u de nodige 
aanvullende informatie voor operators om de machine 
goed te gebruiken en onderhouden.

Het hoofdstuk over Onderhoud is alleen bedoeld om 
de machinebediener te helpen bij het verrichten van 
dagelijks onderhoud en niet om het veel grondigere 
hoofdstuk over  Prevent ie f  onderhoud en het  
inspectiechema te vervangen van de Service- en 
onderhoudshandleiding.

Overige beschikbare publicaties :

Service- en onderhoudshandleiding FR .......... MA0306

Service- en onderhoudshandleiding GB.......... MA0318

Geïllustreerde onderdelen-handleiding T800.......31210056

Geïllustreerde onderdelen-handleiding T870.......31210058

Hydraulisch schema Toucan 800 .......................FL0147

Hydraulisch schema Toucan 870 .......................FL0146

Elektrisch schema ............................................. ELE240
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8.2 BEDIENINGSSPECIFICATIES
Tabel 8-1.   Bedieningsspecificaties en afmetingen

TOUCAN 800 A TOUCAN 800 A TOUCAN 800 DI TOUCAN 870 TOUCAN 870

Platformafmetingen 700 x 900 1010 x 900 1300 x 900 700 x 900 1010 x 900

Maximale werkbelasting 200 kg (2 personen + 40 kg materiaal)
220 kg

(2 personen + 60 
kg materiaal)

200 kg
(2 personen + 40 

kg materiaal)

Bij rotatie 360° niet-continue 180°

Max. Platformhoogte 6.10 m 6.72 m

Horizontale reikwijdte  
    (vanaf de hartlijn van de machine) 
     (vanaf de voorwielnaaf) 
     ( vanaf de zijwielnaaf)

1.89 m
1.10 m
1.40 m

2.19 m
1.40 m
1.70 m

2.40 m
1.60 m
1.90 m

2.64 m
1.84 m
2.15 m

2.96 m
2.15 m
2.46 m

Kantelruimte 5.35 m 5.42 m

Max. Hydraulische systeemdruk 23 MPa

Maximale windsnelheid 45 km/h (12.5 m/s) 0 km/h 45 km/h (12.5 m/s)

Maximum horizontale handkracht 400 N

Spanning van het elektrisch systeem 24V

Bruto machinegewicht  (met leeg platform) før 2010 1950 kg 2000 kg 2980 kg

Bruto machinegewicht  (met leeg platform) sinds 2010 2100 kg 2200 kg 2980 kg

Totale lengte før 2010 1.90 m 2.20 m 2.50 m 2.67 m 2.99 m

Totale lengte sinds 2010 1.94 m 2.25 m 2.53 m 2.67 m 2.99 m

Totale hoogte 1.99 m

Totale breedte 0.99 m

Maximale wielbelasting 1400 kg 1500 kg 1950 kg

Maximum hellingsgraad bij het rijden (hellingsgraad)
Met vastgezette mast en giek en met ingeschoven 
telescoopstang

20% (11°) 15% (8.5°)

Maximum zijhelling bij het rijden (zijhelling)
Met vastgezette mast en giek en met ingeschoven 
telescoopstang

5°

Kantelsensor instelling 2°

Draaicirkel
Binnenkant : 
Buitenkant :

1.05 m
2.40 m

Trillingsniveaux

De waarde van de wortel uit het gewogen gemiddelde van de kwadraten voor de acceleratie 
waaraan de armen worken blootgesteld (besturingshendels) is kleiner dan 2.5 m/s/s.

De waarde van de wortel uit het gewogen gemiddelde van de kwadraten voor de acceleratie 
waaraan de voeten worden blootgesteld (platformvloer) is kleiner dan 0.5 m/s/s.

Akoestische druk

Het niveau van de gelijkwaardige constante 'A'- gewogen geluidsruk op de kniktelescoop hoog-
werker is kleiner dan 70dB(A).

De meting is uitgevoerd door en geluidsmeter op 1.60 m boven de vloer van het platform te plaat-
sen.
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Vloeistofcapaciteiten

Hydraulisch Voedingseenheid

Batterijen

Tabel 8-2.   Capaciteiten

Hydraulische tank 19 l

Tabel 8-3.   Specificaties van de hydraulische 
voedingsspanningeenheid

Maximum 24 MPa

Hoofdvoeding 
seenheid

Motor
Netspanning 4.8 kW

Debiet 24 VDC

Pomp
Verplaatsing 9.1 l/mn

Voedingspanningt 3.5 cm³/t

Maximum 12 MPa

Stuureenheid
Motor

Netspanning 0.8 kW

Debiet 24 VDC

Pomp Voedingspanningt 0.5 cm³/t

Tabel 8-4.   Accuspecificaties

Spanning 24 Volt

Amp Uurvermogen
Toucan 800 240 Ah (5h Vermogen)

Toucan 870 620 Ah (5h Vermogen)

Nominale Levensduur 1200 Cyclussen
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Figuur 8-1. Onderhouds- & smeerschema voor operators
1-     Batterijen
2-    Hydraulische filters
3-    Smering draaitafel
4-     Smering van de hefkettingen
5-    Smering van het mastgedeelte
6-    Smering wielkussen & fusee

7-    Hydraulisch oliereservoir
8-    Tank hydraulische stuureenheid
9-    Banden  & wielen
10- De instelling van de overbelastingdetector controleren (als deze is gemonteerd)
11-  De kantelalarminstellingen controleren

Toucan 800

Toucan 870
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8.3 ONDERHOUD DOOR DE OPERATOR

1. Batterijen

HET AFGEVOERDE WATER KAN IN AANRAKING ZIJN GEWEEST 
MET ZUUR EN DAAROM CORROSIEF ZIJN. VERMIJD DAT HET 
AFVOERWATER IN AANRAKING KOMT MET HUID OF OGEN. ALS 
DIT WEL GEBEURT SPOELT U HET BESMETTE GEDEELTE MET 
WATER EN NEEMT U ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN 
ARTS. DRAAG DE JUISTE KLEDING EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN (HANDSCHOENEN, BESCHERMBRIL, 
RUBBERSCHORT) OM TE VOORKOMEN DAT HET AFVOERWATER 
IN AANRAKING KOMT MET DE HUID OF ANDERE LICHAAMSDELEN.

DE ELEKTROLYT VAN DE ACCU MAG NIET IN AANRAKING 
KOMEN MET DE HUID OF DE OGEN. ALS DIT WEL GEBEURT 
SPOELT U HET BESMETTE GEDEELTE MET WATER EN NEEMT U 
ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN ARTS. DRAAG DE 
JUISTE KLEDING EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN (HANDSCHOENEN, BESCHERMBRIL, 
RUBBERSCHORT) OM TE VOORKOMEN DAT DE ELEKTROLYT IN 
AANRAKING KOMT MET DE HUID OF ANDERE LICHAAMSDELEN 
TIJDENS EEN ONDERHOUDSBEURT VAN DE ACCU.

TIJDENS ONDERHOUD OF ANDERE ONDERHOUDSHANDELINGEN 
AAN DE ACCU, DIENT U RINGEN, HORLOGES OF ANDERE 
SIERADEN AF TE DOEN.

Dagelijks onderhoud 

Elektrolytyll

Controleer het elektrolytpeil na het laden met de vlotters in 
het midden van elke vuldop.

OPMERKING : Kantel de lader om toegang te krijgen tot de 
voorkant van de accupack.

Vul de accucellen indien nodig bij met het centrale 
vulsysteem.

GEBRUIK UITSLUITEND GEDISTILLEERD OF GEDEMINERALI-
SEERD WATER OM DE ACCUCELLEN BIJ TE VULLEN. DE ACCU-
CELLEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN BIJGEVULD NA HET 
LADEN (TIJDENS HET LADEN STIJGT HET ELEKTROLYTPEIL EN 
KAN DE ELEKTROLYT OVERLOPEN).

•Vul de kan met gedistilleerd water.

•Schakel de waterpomp om, om de accu bij te 
kunnen vullen. Druk de knop in en houd hem 
ingedrukt om de accu waterpomp te activeren totdat 
de debiefindicator vertraagt.

•Controleer of het niveau in elke accucel goed is 
(indicator in het midden van elke vuldop).

Wekelijks onderhoud

Schoonmaak en onderhoud van de accu

Het is noodzakelijk om de accu regelmatig schoon te 
maken om zoutvorming en vonkont lad ing te  
voorkomen d ie  de  mach ine  zouden kunnen 
beschadigen.

•De bovenkant van de accu schoonmaken en 
afdrogen.

•Controleer of de aansluitingen schoon en lekvrij 
zijn.

•In geval van corrosie, verwijdert en neutraliseert u 
de corrosie en brengt u een laag zuurbestendige lak 
aan op het aangetaste gedeelte.

•Laat water dat zich op de bodem van de container 
verzamelt wegvloeien (elektrolyt overloop, lek in de 
centrale vulleiding, accuschoonmaak...).

Water aftappen :

•Er wordt een val meegeleverd bij de hoogwerker.
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OPMERKING: Het water dat in aanraking is gekomen met 
de accu wordt beschouwd als industrieafval 
en moet conform de geldende regelgeving 
worden weggedaan.

Maandelijks onderhoud

Controleer de spanning en het soortelijk gewicht van de 
elektrolyt

OPMERKING : Het soortelijk gewicht  mag niet worden 
gemeten nadat de accucellen zijn gevuld. 
Deze metingen moeten worden verricht 
nadat de accu volledig is geladen, de lader 
is losgekoppeld en de machine 15 minuten 
heeft stilgestaan.

•Open de vuldop van de accucel.

•Met behulp van de hydrometer, neemt u zoveel 
elektrolyt uit dat de vlotter komt bovendrijven. 
Controleer of de bovenkant van de vlotter de 
rubberpeer niet raakt of dat de vlotter niet blijft 
vastzitten door de capillaire werking van de 
glaswanden.

•Lees de waarde af zoals in het onderstaande 
voorbeeld wordt getoond :

•Doe de elektrolyt terug in de cel en noteer het 
soortelijk gewicht van de elektrolyt in het 
servicelogboek van de accucel.

•Herhaal deze handeling voor iedere accucel.

•Neem contact op met JLG Industries als er grote 
verschillen zijn tussen het  soortelijk gewicht van de 
verschillende cellen en als de waarden kleiner zijn 
dan 1.24.

•Controleer de spanning van elke cel.

•Neem contact op met JLG Industries als er grote 
verschillen zijn tussen de spanning van de 
verschillende cellen.

Jaarlijks onderhoud 

Onderhoud van het centrale vulsysteem

Het centrale vulsysteem moet ten minste éénmaal per jaar 
worden onderhouden. De schoonmaakfrequenties 
kunnen worden uitgebreid in geval van het voortijdig 
verstopt raken van de filter of van een vermindering van 
het waterdebiet.

•Maak de filter los en maak hem schoon door de 
richting van de waterstroom om te keren.

•Controleer of de slangen flexibel zijn In geval de 
slang hard is in de gedeelten in de buurt van de 
koppelingstukken vervangt u de slang.

•Controleer of ieder hulpstuk waterdicht en lekvrij is.

•Controleer de celdoppen afzonderlijk. Zorg dat de 
vlotters vrij kunnen bewegen. In geval van 
overmatige verstopping vervangt u de dop. In ieder 
geval is het raadzaam om de doppen om de elke 2 à 
3 jaar te vervangen.

Verschillende aanbevelingen

Gebruik van een accu in een koude ruimte of in een koud 
klimaat

Een lage temperatuur vermindert de capaciteit van de 
accu. De accu moet volledig zijn geladen als de 
hoogwerker wordt gebruikt in een koude ruimte of bij 
koud weer. 

Accu niet continu in bedrijf of niet actief

Een accu die niet wordt gebruikt of onregelmatig wordt 
gebruikt moet geladen worden bewaard in een droge 
ruimte beschermd tegen vorst. Er moet éénmaal per 
maand een compensatielading worden uitgevoerd. 

•Koppel de accu los om deze te isoleren.

•Houd de bovenkant van de accu schoon en wrijf 
eventuele zelfontlading weg.

ALS DE ACCU NIET CONTINU WORDT GEBRUIKT, MOET HIJ TEN 
MINSTE ÉÉNMAAL PER MAAND WORDEN BIJGELADEN, ZELFS 
ALS HET SOORTELIJK GEWICHT VAN DE ELEKTROLYT GROOT 
I S .  A LV O R E N S  E E N  A C C U  I N  B E D R I J F  T E  N E M E N ,  D I E  
LANGDURIG ONGEBRUIKT IS GEBLEVEN, MOET U DE ACCU 
B I J L A D E N  E N  H E T  E L E K T R O LY T P E I L  I N  D E  C E L L E N  
CONTROLEREN.
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Problemen met de accu oplossen
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Smering en smeervoorschriften

2. Hydraulische filters

ALTIJD BEIDE FILTERS GELIJKTIJDIG VERVANGEN.

Drukfilter

Frequentie - Na de eerste 50 bedrijfsuren en 
vervolgens elke 250 uren. 

•Zet de keuzeschakelaar platform- / 
grondbediening op "O".

•Activeer de aflaatklep (aan de 
achterkant van het chassis) om de druk 
in het hydraulisch circuit te verlagen 
(zet de hendel van de aflaatklep in de 
"aflaatstand"  ( ).

•Draai de filterbak los.

OLIE ONDER HOGE DRUK KAN DE HUID BINNENDRINGEN EN 
VERWONDINGEN OF BRANDWONDEN VEROORZAKEN. 
MAAK DE FILTERTANK ZEER LANGZAAM LOS ZODAT DE 
OLIEDRUK GELEIDELIJK KAN ZAKKEN.

OPMERKING : Gebruik een bak om de olie van de 
hydraulisch leidingen of de filter op te van-
gen en te voorkomen dat er spatten terecht 
komen op de hoogwerker of op de vloer.

•Installeer een nieuw filterpatroon.

•De filterbak installeren.

Retourfilter

Frequentie - Na de eerste 50 bedrijfsuren en 
vervolgens elke 250 uren.

•Zet de keuzeschakelaar platform- / 
grondbediening op "O".

•Verwijder de retourfilterkap en verwijder 
de borgveer.

•Vervang het filterpatroon.

•Controleer de aanwezigheid en de 
toestand van de O-ring en sluit de 
dekplaat van de filter. Vergeet niet om de 
veer terug te plaatsen.

VOER NA HET INSTALLEREN ENKELE MACHINESLAGEN UIT OM 
D E  L U C H T  U I T  H E T  H Y D R A U L I S C H  C IR C U I T  T E  L AT E N  
ONTSNAPPEN EN CONTROLEER HET OLIEPEIL IN DE TANK (MET 
INGESCHOVEN PLATFORM).

OPMERKING : Gebruikte olie en patronen moeten worden 
weggedaan in overeenstemming met de gel-
dende regelgeving.

OPMERKING : Naast de aanbevelingen van JLG, is het niet 
raadzaam om verschillende soorten of 
merken olie te mengen, aangezien deze niet 
per se dezelfde vereiste additieven bevatten 
of een andere dikvloeibaarheid kunnen 
hebben. Indien u een andere olie of smeer-
middel gebruikt, dan die op de boven-
staande tabel wordt aanbevolen, kunt u 
contact opnemen met JLG Industries voor 
specifieke aanbevelingen.

H E T  S M E E R S C H E M A  I S  G E B A S E E R D  O P  N O R M A L E  
GEBRUIKSCONDITIES VAN DE MACHINE. INDIEN MACHINES IN 
PLOEGENDIENST WORDEN GEBRUIKT EN/OF IN EEN EXTREME 
OMGEVING, DAN MOET DE SMEERFREQUENTIE HIERAAN 
WORDEN AANGEPAST.

STANDAARD LAGE TEMPERATUUR 
TOT -35°C STANDAARD

NERVOFLUID VG 32 NERVOL -  EQUIVIS XV 32 MOBILTAC 81
NERVOFLUID DVG 32 NERVOL - HYDRALF XV 32

MOBIL DTE 13M

DIËTISCH DIËTISCH
LAGE TEMPERATUUR STANDAARD LAGE TEMPERATUUR 

TOT -35°C

NERVOL - AGROFLUID DVG 32 NERVOL - AGROFLUID MOBIL DTE 16M

MOBIL - DTE FM 32 CHAINE FILANTE HYDRELF XV 32

STANDAARD
LAGE TEMPERATUUR 

TOT -35°C STANDAARD

COMPLEX EP2 NERVOL - CRYOGREASE MOBILUX EP2
MOBILUX EP2 MOBILITH SHC 220 COMPLEX EP2

E

A

B

C

D

Toucan 800 Toucan 870
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3. Smering draaitafel

Lagerbaan : 
Smeerpunten - Vetnippel 
Smeermiddel - TYP E 
Frequentie - Elke 250 bedrijfsuren.

Smeer de lagerbaan met behulp van een smeerpomp.

Vertanding draaitafel : 
Smeerpunten - Elke tand coaten. 
Smeermiddel - TYPE C 
Frequentie - Elke 1000 bedrijfsuren.

•Verwijder de beschermplaat.

DEZE HANDELING MOET NOODZAKELIJK OP EEN VLAKKE 
HORIZONTALE ONDERGROND GEBEUREN IN EEN RUIMTE 
WAAR DE MACHINE VOLLEDIG KAN DRAAIEN.

•Breng een nieuwe laag vet aan met een borstel op 
de vertandingen van de draaitafel. Draai de 
structuur om te controleren of alle tandwielen zijn 
gesmeerd.

4. De hefkettingen smeren

Smeerpunten - TYPE D 
Frequentie - Elke 125 bedrijfsuren of een keer tijdens 
30 bedrijfsdagen. 
Opmerking - Smeermiddel kan handmatig worden 
aangebracht met een borstel of door verstuiving. 
Smeermiddel aanbrengen :

- Over de lengte: in gedeelten waar de naden enigszins 
belast zijn om de penetratie van het smeermiddel te 
bevorderen.

- Over de breedte: tussen de platen zodat het 
smeermiddel de naden kan bereiken en tussen de 
interne platen en rollen.

5. Smering van het mastgedeelte

Smeerpunten - TYPE B 
Frequent ie -  e lke 125 bedr i j fsuren of  na e lke 
schoonmaakbeurt. 
Opmerkingen - Maak de binnenwand van de mast 
schoon om het oude vet te verwijderen. Smeer de 
binnenwand van de mast met een borstel.

6. Smering wielkussen &  fusee

Smeerpunten - 2 vetnippels 
Smeermiddel - TYPE E 
Frequentie - Elke 125 bedrijfsuren. 
Opmerkingen - één smeernippel op elke wielnaaf en 
fusee.
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7. Hydraulisch oliereservoir

Toucan 800

Toucan 870

Smeerpunten - Retourfilters 
Capaciteit - 19 liter 
Smeermiddel - TYPE A 
Frequentie - Het oliepeil dagelijks controleren, na 1000 
bedrijfsuren of ten minste om de 2 jaren verversen.

Reservoir aftappen :

DE FILTERS MOETEN WORDEN VERVANGEN WANNEER DE OLIE 
WORDT VERVERST IN HET HOOFDRESERVOIR.

a. Zet de keuzeschakelaar platform- / grondbedien-
ing op "O".

b. Zet een bak met een minimumcapaciteit van 25 
liter onder de aftapplug van het oliereservoir.

c. Draai de aftapplug los.

OPMERKING : Zorg dat er geen oliespatten op de hoog-
werker of op de vloer terecht komen.

d. Installeer een nieuwe afdichting en draai de aftap-
plug dicht wanneer alle olie is afgetapt.

e. Gebruikte olie en patronen moeten worden 
weggedaan in overeenstemming met de geldende 
regelgeving. 

Het reservoir bijvullen :

f. Vervang het drukfilterpatroon (raadpleeg het 
hoofdstuk "Hydraulische filters").

g. Draai de dekplaat van de retourfilter los en ver-
wijder de veer.

h. Verwijder het filterpatroon.

i. Vul de tank met nieuw olie tot aan het maxi-
mumpeil.

j. Installeer een nieuw filterpatroon met een nieuwe 
afdichting, controleer de aanwezigheid van de O-
ring en sluit de dekplaat van de filter.

k. Voer enkele machineslagen uit om de lucht uit het 
hydraulisch circuit te laten ontsnappen.

l. Controleer het oliepeil in de tank en vul eventueel 
olie bij, met INGESCHOVEN WERKPLATFORM, 
zonder het maximumpeil te overschrijden.

Toucan 800

Toucan 870
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8. Tank hydraulische stuureenheid

Smeerpunt(en) - Ontluchtingsdop 
Capaciteit - 1 liter 
Smeermiddel - TYPE A 
Frequentie - Controleren na  elke 125 bedrijfsuren. Na 
1000 bedrijfsuren aftappen of ten minste om de 2 
jaren.

Reservoir aftappen :

a. Maak de accu los van de stroomvoorziening 
van het werkplatform.

b. Merk de elektriciteitskabels en koppel ze los 
van de motor van het hydraulisch aggregaat.

c. Merk de hydraulische leidingen en koppel ze 
los van de uitgang van het hydraulisch aggre-
gaat. Sluit de hydraulische leidingen en de 
aansluitopeningen van het aggregaat af met 
doppen.

OLIE ONDER HOGE DRUK KAN DE HUID BINNENDRINGEN EN 
VERWONDINGEN OF BRANDWONDEN VEROORZAKEN. MAAK 
DE HYDRAULISCH AANSLUITINGEN ZEER LANGZAAM LOS 
ZODAT DE DRUK GELEIDELIJK KAN ZAKKEN.

OPMERKING : Gebruik een bak om de olie van de 
hydraulisch leidingen of het hydraulisch 
aggregaat op te vangen en te voorkomen dat 
er spatten terecht komen op de hoogwerker 
of op de vloer.

d. Het hydraulisch aggregaat verwijderen.

e. Plaats het hydraulisch aggregaat boven een 
bak, open de vulopening en draai het aggre-
gaat op zijn kop om de olie uit het reservoir te 
laten lopen.

f. Wrijf de buitenkant van het aggregaat schoon 
met een niet-pluizende doek.

g. Installeer het hydraulisch aggregaat en kop-
pel de hydraulische leidingen en de elektric-
iteitskabels weer vast.

h. Gebruikte olie en patronen moeten worden 
weggedaan in overeenstemming met de gel-
dende regelgeving.

Het reservoir bijvullen :

i. Draai de vuldop los en vul de tank met verse 
olie totdat het oliepeil zichtbaar wordt door de 
vulopening.

j. Installeer de dop en voer een paar stuurbe-
wegingen uit om lucht te laten ontsnappen uit 
het hydraulisch circuit

OPMERKING : Draai de hydraulische leidingen weer vast 
zodra er olie naar buiten komt.

k. Controleer het oliepeil en vul eventueel olie bij 
met INGESCHOVEN STUURCILINDER.
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9. Banden en wielen

Slijtage en beschadiging van de banden :

Inspecteer de banden regelmatig op slijtage of schade. 
Banden met versleten randen of vervormde profielen 
moeten worden vervangen. Banden die aanzienlijke 
schade hebben aan het profiel of aan de zijwand, 
moeten onmiddellijk worden nagezien alvorens de 
machine in gebruik wordt genomen.

Wielen installeren :

het is uiterst belangrijk dat u het voorgeschreven 
draaikoppel gebruikt en onderhoudt voor de wielmontage.

DE WIELMOEREN MOETEN WORDEN GEÏNSTALLEERD EN 
ONDERHOUDEN MET HET JUISTE DRAAIKOPPEL OM LOSSE 
WIELEN, GEBROKEN BOUTEN EN HET MOGELIJK LOSRAKEN 
VAN HET WIEL VAN DE AS TE VOORKOMEN. CONTROLEER OF 
DE WIELMOEREN GOED OP HET WIEL ZIJN BEVESTIGD.

Gebruik een momentsleutel om de klemmen vast te 
draaien. Als u geen momentsleutel hebt, draait u de 
klemmen vast met een dopsleutel en laat u vervolgens 
een garage of dealer snel de moeren vastdraaien met 
het juiste draaikoppel. Door overmatig vastdraaien 
kunnen de bouten breken of kunnen de tapeindgaten 
in de wielen permanent vervormd raken. Ga als volgt te 
werk om de wielen te monteren :

•Begin door alle moeren met de hand vast te draaien 
om te voorkomen dat ze verkeerd in de 
schroefdraad komen. GEBRUIK GEEN smeermiddel 
op schroefdraden of moeren.

•Draai de moeren in de volgende volgorde vast :

Figuur 8-2. Draaikoppeltabel voor wielen

•De moeren moeten stapsgewijs worden 
vastgedraaid. Draai moeren als volgt en in de 
hieronder aangegeven volgorde vast :

•Het draaikoppel van de wielmoeren moet worden 
onderhouden na 50 bedrijfsuren of telkens als er 
een wiel wordt vervangen. Controleer het 
draaikoppel na 3 maanden of na elke 150 bedrijfsuren.

D R A A I  D E  M O E R E N  VA S T  M E T  B E H U L P  VA N  E E N  
MOMENTSLEUTEL.

10. De instelling van de overbelastingdetector 
controleren (alleen bij Toucan 800)

Frequentie - Controleren na elke 6 maanden.

a. Plaats een gewicht van 200 kg gelijkmatig 
verdeeld op de vloer van het platform.

b. Zet de keuzeschakelaar platform/off/
grondbediening op "plat formbediening" .  
Cont ro lee r  o f  de  lagere  noods top  n ie t  
geactiveerd is.

c. Leg een lichte druk F1 aan op het platform en 
controleer de volgende reacties :

•Een geluidsalarm klinkt.

•Het corresponderende controlelampje brandt.

•Alle functies van de platformbediening zijn nu 
uitgeschakeld.

d. Zet de keuzeschakelaar platform/off/
grondbediening op "grondbediening"  en 
controleer de volgende reacties :

•Een geluidsalarm klinkt.

•Het corresponderende controlelampje brandt.

•Alle functies van de grondbediening zijn nu 
uitgeschakeld.

e. Leg een lichte trekkracht F2 aan op het platform 
en controleer of het geluidsalarm stopt.

Machine gebouwd voor 2010

Machine gebouwd na 2010

Draaikoppels (Nm) 150

Draaikoppel stappen (Nm)
1e stap 2e stap 3e stap

50 100 150
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11. De kantelalarminstellingen controleren

Frequentie - Controleren na elke 6 maanden.

a. Installeer de machine op een vlakke 
ondergrond.

b. Zet de keuzeschakelaar op "Grondbediening".

c. Zet de beide achterwielen vast.

d. Leg een waterpas (digitale display) over de 
lengte op het chassis.

e. Met behulp van een krik met voldoende capac-
iteit, tilt u de voorkant van het toestel op uit het 
chassis (Zie Tabel 8-1) en controleert u of :

•Er een geluidssignaal klinkt wanneer het chassis 
boven de max. waarde wordt opgetild.

•De corresponderende controlelampjes branden op 
het platformbedieningspaneel.

f. Herhaal stappen (d) tot (e) met de voorwielen 
geblokkeerd en de achterkant opgetild.

g. Leg een waterpas (digitale display) over de 
breedte van het chassis.

h. Met behulp van een krik met voldoende 
capaciteit, tilt u de rechts van het toestel op uit 
het chassis (Zie Tabel 8-1) en controleert u of :

•Er een geluidssignaal klinkt wanneer het chassis 
boven de max. waarde wordt opgetild.

•De corresponderende controlelampjes branden op 
het platformbedieningspaneel.

i. Herhaal stappen (g) en (h) met de linkerkant van 
het chassis opgetild.

j. Verwijder de blokken.
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Wereldwijde vestigingen van JLG

JLG Industries (Australia) 
P.O. Box 5119 
11 Bolwarra Road 
Port Macquarie 
N.S.W. 2444 
Australia 
Phone: (61) 2 65 811111 
Fax:  (61) 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda. 
Rua Eng. Carlos Stevenson, 
80-Suite 71 
13092-310 Campinas-SP 
Brazil 
Phone: (55) 19 3295 0407 
Fax: (55) 19 3295 1025

JLG Industries (UK) Ltd 
Bentley House 
Bentley Avenue 
Middleton 
Greater Manchester 
M24 2GP 
England 
Phone: (44) 161 654 1000 
Fax:  (44) 161 654 1003

JLG France SAS 
Z.I. Guillaume mon Amy 
BP 20 
47400 Fauillet 
France 
Phone:  (33) 553 883 170 
Fax:  (33) 553 883 179

JLG Deutschland GmbH 
Max Planck Strasse 21 
D-27721 Ritterhude/lhlpohl 
Germany 
Phone:  (49) 421 69 350 - 20 
Fax:  (49) 421 69 350 - 45

JLG Equipment Services Ltd 
Rm 1107 Landmark North 
39 Lung Sum Avenue 
Sheung Shui N.T. 
Hong Kong 
Phone:  (852) 2639 5783 
Fax:  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) 
Via Po. 22 
20010 Pregnana Milanese - MI 
Italy 
Phone:  (39) 02 9359 5210 
Fax:  (39) 02 9359 5845

JLG Europe B.V. 
Polaris Avenue 63 
2132 HJ Foofddorp 
The Netherlands 
Phone:  (31) 23 565 5665 
Fax:  (31) 23 557 2493

JLG Polska 
UI. Krolewska 
00-060 Warsawa 
Poland 
Phone:  (48) 91 4320 245 
Fax:  (48) 91 4358 200

JLG Industries (Scotland) 
Wright Business Centre, 
1 Lonmay Road 
Queenslie 
Glasgow G33 4EL 
Scotland 
Phone: (44) 141 781 6700 
Fax:  (44) 141 773 1907

Plataformas Elevadoras  
JLG Iberica, S.L. 
Trapadella, 2 
P.I. Castellbisbal Sur 
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