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INLEIDING

De Pecolift is ontworpen als eenvoudig, snel en veilig 
aangedreven alternatief voor een aluminium kamersteiger en/
of ladder en voor gebruik op  werklocaties t.b.v. onderhouds- en 
installatiewerkzaamheden. Door zijn gepatenteerde motorvrije 
aangedreven techniek, is de Pecolift de eerste stroomvrije 
hoogwerker die +/- 10% energy van de gebruiker omzet naar de 
100% benodigde energie voor toegang t/m 3,50 werkhoogte. 
Wij noemen het ‘non-powered powered access!’© Geen accu’s 
betekent geen stroomverbruik, geen lekkende batterijen en geen 
vrijkomende waterstof gassen. Geen hydraulische olie betekent geen 
verspilling. Hierdoor is de Pecolift niet alleen millieuvriendelijk maar 
ook nagenoeg vrij van onderhoud  en biedt hij door zijn robuste 
constructie onbegrensde hefcicly. De Pecolift is geschikt voor alle 
mogelijke toepassingen mits hij gebruikt wordt binnen de specifieke 
gebruiksparameters. Indien hij gebruikt wordt voor toepassingen als 
zandstralen, lassen, verfspuiten of werken  met gevaarlijke stoffen, 
dan moeten er maatregelen worden genomen om te verzekeren dat 
de Power Tower hoogwerker geen schade oploopt die de veiligheid 
of betrouwbaarheid zou kunnen aantasten. In sommige gevallen 
kan extra bescherming voor de bediener vereist zijn; dat is de 
verantwoordelijkheid van de bediener zelf. Dit handboek heeft als 
doel essentiële basisinformatie te  verstrekken die vereist is voor het 
gebruik en het onderhoud van de Power Tower Pecolift.
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Werkafmetingen

Maximum werkhoogte:  3,50 m

Maximum platformhoogte:  1,50 m

Afmetingen werkplatform:  720 x 600 mm (L x B)

Werkoppervlak:  985 x 700 mm

Veilige werkbelasting:  150 kg (1 persoon + gereedschap)

Maximum manuele kracht:  200 n

Max. helling voor gebruik:  0°

Max. Windkracht:  0 km/uur (alleen geschikt voor binnengebruik)

Manuele duwkracht op gelijke ondergrond:  125 kg

Maximum belasting zwenkwielpunt:  125 kg (123kN)

Geluidsdrukniveau:  Minder dan 70Dba

Afmetingen in transportstand

Lengte:  985 mm

Breedte  700 mm

Hoogte  1.550 mm

Gewicht:  180 kg

 

Hefcycli Onbegrensd, onder voorbehoud van navolging van 

de hierin voorgeschreven onderhoudsprocedures.

GEBRUIKSSPECIFICATIES
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WEL en NIET te doen
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WEL DOEN

1.  De instructies op de machine en in dit handboek lezen en in acht  
 nemen

2.  Verzekeren dat de controles voorafgaand aan het gebruik en de  
 handelingen worden uitgevoerd volgens de beschrijving

3.  Alleen gebruiken op een stevige, vlakke ondergrond die het   
 gewicht van de machine aankan (bijv. betonnen vloer, betegelde  
 vloer, hardhouten vloer)

4.  De Pecolift alleen binnen gebruiken

5.  Verzekeren dat de bediener fit is en geen hoogtevrees heft

6.  Verzekeren dat de deuren van het werkplatform voorafgaand aan  
 het omhooggaan dicht zijn

7.  Verzekeren dat de ruimte rondom de machine afgezet is voor   
 voetgangers en ander verkeer

8.  Verzekeren dat de bediener de juiste persoonlijke    
 veiligheidsmiddelen draagt

9.  Verzekeren dat het werkplatform juist gepositioneerd is zodat het  
 niet tegen vaste of mobiele voorwerpen aankomt

10.  Verzekeren dat de veilige werkbelasting gelijkmatig over het   
 platform verdeeld wordt

11.  (n.v.t.?)

NIET DOEN

1.  Nooit de veilige werkbelasting overschrijden (1 persoon +   
 materiaal = max. 150 kg)

2.  De Pecolift nooit als goederenlift of kraan gebruiken

3.  Horizontale krachten nooit overschrijden; (maximum horizontale  
 kracht 200N)

4  Nooit in de buurt van onder stroom staande geleiders gebruiken

5.  De Pecolift nooit in de geheven stand proberen te verrijden

6.  De hoogte van het bordes nooit verhogen met dozen, ladders,   
 kratten e.d.

7.  De Pecolift op geen enkele manier wijzigen zonder de volledige  
 schriftelijk goedkeuring van de fabrikant

8.  Nooit proberen op of van het werkplatform te stappen tenzij het  
 volledig gedaald is

9.  De Pecolift nooit op een helling of ongelijke ondergrond   
 gebruiken

10.  De Pecolift nooit buiten gebruiken, ook niet waar de wind het   
 gebruik kan beïnvloeden.



LOCATIES HOOFDONDERDELEN

LOCATIES HOOFDONDERDELEN
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Draaiwiel

Waterpas

ZwenkwielAutomatisch invallenden 
remmen op achterwiel

Gereedschap voor 
noodbediening

Gereedschapskist

Rubbere poot

Zwaaideuren

Platform

Handvat van 
draaiwiel



GEBRUIKSPROCEDURES

GEBRUIKSPROCEDURES

Het is noodzakelijk dat de bediener bekend is met de juiste 
gebruiksprocedures.
De bediener moet voldoende training hebben gehad voor dit type 
hoogwerker.

De Pecolift kan op verzoek met een aanhechtpunt voor 
veiligheidsgordels worden uitgerust. Indien de bediener hiervoor kiest, 
wordt het aanbevolen veiligheidsgordels van een goedgekeurde type 
‘valbescherming’ te dragen met een heel kort aanlijnkoord..

De gebruiksprocedures zijn opgesplitst in drie hoofdstukken:
 
 1.  Controles voorafgaand aan het gebruik. 
  Wat men voorafgaand aan het gebruik van de Pecolift moet doen.

 2.  Normaal gebruik. 
  Hoe men de Pecolift veilig gebruikt.

 3.  Noodbediening. 
  Hoe men de Pecolift bij onvermogen van de bediener laat dalen.
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CONTROLES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK
1.  De Pecolift visueel inspecteren en verzekeren dat er geen duidelijke tekenen van   
  mechanische schade zijn aan de handrails, het werkplatform, de hefconstructie of het  
  chassis. Inclusief de bevestigings schroeven aan de mast.
2.  Controleren dat de (zwenk)wielen vrij draaien en niet beschadigd zijn.
3.  Zwenkwiel (pic. 1) en bevestigingen daarvan (Pic. 2) controleren.
4.  Controleren dat de rubberen voorbumpers onbeschadigt en correct bevestigt zijn (Pic. 3)
5.  Controleren dat de waterpas (Pic. 4) nog intact is en verzekeren dat de    
  bubbel gecentreerd is en dat de machine vlak staat.
6.  Poortjes en alle corresponderende bevestigingen controleren. Verzekeren  dat deze vrij  
  zijn van schade en de deze correct open- en dicht gaan. (Pic. 5)
7.  Het platform betreden en controleren of het platform zinkt en op de rubbere voorpoten  
  rust (Pic 3a) olie en dat alle hydraulische aansluitingen goed vastzitten.
8.  Zodra u het platform betreed, controleer dat de handel van het draaiwiel correct   
  functioneert. Houd het handsvat stevig vast en trek deze naar u toe.  Zodra u het 
  handvat weer loslaat, hoort deze weer terug te schieten in zijn begin positie.en het wiel  
  te blokkeren. Herhaal deze handeling maar draai het wiel met de klok mee terwijl u het  
  handvat uitgetrokken vastheeft. Het wiel behoort vrij te draaien. Draai eenmaal tegen de  
  klok in om naar beneden te komen.
9.  Controleer of de stok voor de noodprocedure bevestigd is aan het chassis

NORMAAL GEBRUIK
De Pecolift uitsluitend binnen, op een harde en vlakke ondergrond gebruiken. 
1.  Positioneer de machine onder de applicatie
2.  Aan de hand van de waterpas controleren of de machine vlak staat.
3.  Betreed het platform door de deurtjes, controleer of de deurtjes achter u dichtslaan en of  
  het platform op de rubbere bumpers (voorpoten) rust.
INDIEN DIT NIET HET GAVAL IS, HET PLATFORM NIET HEFFEN!
4.  Controleren dat er geen bovenhoofdse obstructies zijn
5.  Om het platform te heffen, trek het handvat naar u toe en draai het wiel met de klok mee.  
  Zodra de gewenste hoogte bereikt is, het handvat loslaten.
6.  Om te dalen, herhaal bovenstaande procedure maar draai het wiel tegen de klok in.

GEBRUIKSPROCEDURES
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Indien de bediener de Pecolift voor andere 
werkmethodes of in andere condities 
wenst te gebruiken dan onschreven in deze 
gebruiksaanwijzing, is men verplicht vooraf 
schriftelijke goedkeuring van de fabrikant te 
verkrijgen.
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PLATFORM OMLAAG BRENGEN IN GEVAL VAN NOOD

Nooit proberen de bediener te bevrijden wanneer de machine 
mogelijk onder stroom staat of door stroom geleidt wordt.

Platform omlaag brengen in het geval van het onvermogen van 
de bediener

1.  Traceer de noodbedieningsstang op het chasis en verwijder deze  
 van zijn plaats (pic 2)

2.  Ga aan de zijkant van de machine staan en steek de haak tussen   
 het draaiwiel en de hendel. Duw de hendel naar voren en draai 
 het platform naar beneden door tegen de klok in te draaien. (pic 1)

3.  Neem voldoende afstand van de machine wanneer het 
 platform dealt

4.  Verlaag het platform tot +/- 500mm of minder zodat de bediener  
 veilig van het platform verwijderd kan worden. 

GEBRUIKSPROCEDURES
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Noodbedieningsstang bevestigd aan het chasis

Draai het wiel tegen de klok in om het platform te dalen.

1

2



Let op: hoewel de Power Tower Pecolift uiterst eenvoudig te 
onderhouden is, moeten alle werkzaamheden uitgevoerd worden 
door een bekwaam iemand.

DAGELIJKS ONDERHOUD
Let op! De telescoop mast is een afgesloten geheel dat een 
onder druk staande cylinder bevat welke uitsluitend verwijderd 
mag worden door een specifiek opgeleid- of door de fabrikant 
schriftelijk geautoriseerd persoon. De voornaamste regelmatige 
vorm van onderhoud is een visuele inspectie door de bediener, zoals 
omschreven in de “controles voorafgaand aan het gebruik” (Pag 7).

Dagelijkse Controles
De voornaamste veiligheids inspecties welke voor elke werksessie 
minimaal dagelijks uitgevoerd dienen te worden zijn:
1.  Controleer dat er geen schade is aan de volgende componenten: 

wielen en rubberen bumpers (poten) en of de corresponderende 
bevestigingscomponenten veilig zijn. Dit zijn de componenten die 
de machine met de grond/bodem verbinden. Wanneer er schade 
optreed aan deze componenten kan het bedienen gevaarlijk zijn 
en ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

2.  Verzekeren dat er geen duidelijke tekenen van mechanische 
schade zijn aan de handrails en de bevestigingscomponenten 
hiervan.

3.  Controleer de deuren en de bijbehorende 
bevestigingencomponenten hiervan. Verzeker dat de deuren niet 
naar buiten openen.

4.  De waterpas controleren om te verzekeren dat deze duidelijk is af 
te lezen en controleer of het chassis niet beschadigt is. 

5.  Controleer of alle componenten van de mast aanwezig zijn en 
veilig bevestigd zijn.

6.  Controleer of bij het betreden het platform zakt en op zijn 
rubberen bumper (poten) rust. Tevens controleren of het platform 

 weer omhoog komt als het gewicht wordt verwijderd en de 
machine voorwaarts wordt geduwd.

7. Controleren of de hendel van het draaiwiel correct functioneert: 
betreed het platform en trek het hendel naar u toe. Laat de hendel 
los en controleer of deze terug schiet in zijn oorspronkelijke positie 
en het draaiwiel blokkeert. Draai het wiel 1 volledige slag met 
de klok mee en 1 volledige slag tegen de klok in; verzeker of het 
hendel vrij beweegt in beide richtingen. (let op! Draai nooit aan de 
hendel wanneer men buiten de korf staat. Uitsluitend het draaiwiel 
bedienen wanneer men zich in de korf bevind)

8.  Controleer of de (voor)remmen goed functioneren door: stap 7 
te herhalen en wanneer het platform +/- 100mm is verhoogd, het 
platform verlaten en verzoeken om de machine voorwaarts te 
duwen. De machine hoort zich niet te bewegen en de remmen 
dienen ingevallen te zijn.

9.  Controleer of de noodbedieningsstok aan het chassis is bevestigd 
en of het niet beschadigt is.

Maandelijkse Controles
Exact als dagelijks onderhoud

ONDERHOUDS PROCEDURES
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Halfjaarlijkse controle – LOLER
1.  Verwijder het hendel door een geschikte veiligheids schoevendraaier 

te gebruiken. Tandwiel inspecteren en doorsmeren. Gebruik hiervoor 
Omega 73 nr. 2 hars milieuvriendelijk vet of gelijkwaardig. In geen 
geval normaal versnellingsvet gebruiken daar deze eerder uitdroogt 
wat tot voortijdige slijtage kan leiden.. Verzegel de schroeven met verf 
bij herplaatsen.

2.  De machine onder voorbehoud van de onderstaande procedure 
testen:
a) Laat het platform zakken tot in de transportmodus.
b) Het hendel van de van het draaiwiel ontregelen zodat het draaiwiel 
vrij kan bewegen. Vervolgens met behulp van een geschikte digitale 
gewichtschaal een extra kracht van max. 25 kilo op de knop uitoefenen 
door tegen de klok in te draaien (Verlagen).

3. Inspecteer de aandrijfriem op tekenen van slijtage. Om dit uit te 
voeren, verwijder de gereedschapskist en de bovenkap van de mast. 
De schroeven van de bovenkap zijn extra beveiligd door lijm. Indien 
het verwijderen van de schroeven moeizaam verloopt kunnen de 
schroeven een aantal minuten verhit worden met een warmte pistool. 
Door de bovenkap te verwijderen kan een volledige inspectie van 
de aandrijfriem en katrollen plaats vinden. Terwijl u het platform 
volledig heft en daalt, kunnen de katrollen en aandrijfriem worden 
geïnspecteerd. Geringe slijtage is toegestaan maar er mogen in geen 
geval signalen van innerlijke gevlochten draden of kevlar koorden 
zichtbaar zijn. Indien er buitensporige signalen van slijtage zichtbaar 
zijn dient u de fabrikant of de geautoriseerde distributeur direct te 
contacteren en hiervan op de hoogte te stellen. Zodra de controle in 
zijn geheel is uitgevoerd, bevestig de bovenkap met de schroeven op 
de mast en gebruik ter bevestiging een medium sterke lijm. Verzegel 
de schroeven met verf en bevestig de gereedschapskist. Het is 
uitermate belangrijk dat de schroeven correct worden bevestigd.

4.  Controleer of de vergrendeling van de mast onbeschadigd is. 
Controleer de behuizing op eventuele schade en verwijder de 
afdekplaat. (Afb. 1, vergrendeling van mast met opgezette afdekplaat).
Controleer of de piston door deze met een lange puntige buigtang uit 
te trekken en weer los te laten. (Afb. 2). Verzekeren dat de piston weer 
vrij terugbeweegt in zijn oorsprokelijke positie. Bevestig de platen en 
schroeven en verzeker de schroeven na afloop met verf.

5.  inspecteer de conditie van de automatisch invallende remmen. Hef het 
platform tot de buitenmast vrij is van het chassis. Kijk vervolgens onder 
de strip met borstels aan de achterzijde van het chassis. Controleer 
of de remplaten (Afb. 3 en Fig. B) onbeschadigd zijn en dat de twee 
daaraan bevestigde schroeven vast zitten. Laat een assistent het 
platform zakken en observeer de actie van de platen en de beweging 
van de rempinnen. Verzeker dat de beweging vrij is en dat de pinnen 
de wielschijven deblokkeren. Verzeker dat de wielen in goede staat 
verkeren.

6.  Controleer of alle instructielabels aanwezig zijn en leesbaar zijn. Zie 
locaties hoofdonderdelen.

7.  Controleer of het hendel veilig is gemonteerd met een M12 Nylon 
moer en rol de pin door het plastic uiteinde. Verzeker dat het hendel 
vrij terugvalt in zijn oorspronkelijke positie.

Wanneer componenten om welke reden dan ook vervangen worden, 
gebruik uitsluitend OEM gespecificeerde onderdelen, hetzij geleverd door 
de fabrikant, hetzij door de fabrikant schriftelijk geautoriseerd. Garanties 
en goedgekeurde ontwerpen wordt niet aanvaard indien er alternatieve 
componenten zijn geplaatst.

Het is van essentieel belang schriftelijk goedkeuring van de fabrikant te 
verkrijgen voor elke aanpassing wat de stabiliteit, kracht of vermogen van 
de machine kan beïnvloeden. Indien u een achterwiel wenst te vervangen, 
gebruik ten aller tijde een nieuwe splitpen (4mm diameter x 32mm A2 
roestvrij staal) MONTEER NOOIT EEN GEBRUIKTE SPLITPEN!

ONDERHOUDSPROCEDURES
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ONDERHOUDSPROCEDURES

8.  Controleer het klinksysteem van het zwenkwiel door het plaatsen 
van gewicht in het platform (of mbv een assistent) zodat de 
rubbere (voor)poten contact hebben met de grond/vloer. Hef het 
platform 100mm en kijk door de voorkant van het chassis naar 
de achterzijde van het zwenkwiel en controleer of de klink aan de 
onderzijde van de stalen plaat (aan achterzijde van het zwaaiwiel) 
geschakeld is (Afb. 4). Dit dient op een vlakke vloer uitgevoerd 
te worden. Er moet een vrije ruimte zijn van 3-4mm tussen de 
klink en de stalen plaat aan de achterzijde van het zwenkwiel. 
Controleer of de klink vrij roteerd. 

9.  Verzeker dat de klapdeuren van het platform vrij bewegen 
(open en dicht) en de deuren automatisch sluiten. Controleer de 
draaiveren op slijtage en/of schade.

10. Controleer of de achterwielen schadevrij zijn en of deze vrij 
roteren. Verzeker dat er geen breuk of slijtage is die het wiel meer 
dan 4mm in diepte penetreerd. De originele diameter van het wiel 
is 200mm.

11. Verzeker dat de rubbere (voor)poten in een goede conditie 
verkeren en dat deze steveig zijn bevestigd aan het chassis. Met 
voldoende gewicht in het platform testen of de klink vrijkomt van 
de plaat zodat de rubbere (voor)[poten direct op de grond/vloer 
rusten.
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Max 25kg

Fig A

Wiel

Vergrendelingspin 
voor wielen

Cam

Platform op hoogte

Platform transportstand

Mast

Afb. 1. Mast interlock met behulzing Afb. 2. Interlock trekhaak Afb. 3. Remmen Afb. 4. Invallende remmen controleren

Fig B
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STORAGE

Als de machine langer dan een maand niet gebruikt wordt, moeten 
de volgende voorzorgsmaatregelen genomen worden: Zorg dragen 
dat de machine volledig ingeschoven is en het is bevordelijk de 
machine af te dekken.

Zodra de machine uit de opslag wordt gehaald voor gebruik, 
verzekeren dat alle “controles voorafgaand aan het gebruik” zijn 
uitgevoerd. Tevens controleren of de keuringsdatum niet verlopen is.

OPSLAG



   Onderdelen nr. 

A  Wiel/rem Sprocket  PEL-M-400

B   Zwenkwiel  PEL-M-401

C  Waterpas  PT-M-106

D  Peco-lift deuren (paar)  PEL-M-402

E   Rubbere hoek poten (Pads)  PEL-M-403

F   Mudguard  PEL-M-404

G  Gereedschapskist  PEL-M-405

H  Peco-lift Label Set 1  PEL-M-600

I   Peco-lift Label Set 2  PEL-M-601

J   Peco-lift Label Set 3  PEL-M-602

K   Chassis hoes  PEL-M-406

L  Noodbedieningsstok  PEL-M-407

M  Draaiwiel  PEL-M-408

N  Platform  PEL-M-800

O  Rubbere voorbumpers  PEL-M-409
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VOORNAAMSTE RESERVE-ONDERDELEN

A B C

D E F
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GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Pecolift geldt een garantie van 18 maanden op onderdelen 
Binnen 18 maanden na aankoopdatum zal de fabrikant gratis de 
defecte onderdelen vervangen of repareren indien  zij van mening 
is dat er sprake is van fabricage- of materiaalfouten, behalve bij: 
Defecten die het gevolg zijn van verwaarlozing, verkeerd gebruik of 
onbevoegde wijzigingen. Schade door misbruik, verkeerd gebruik, 
laten vallen of overige vergelijkbare schade als gevolg van het niet 
opvolgen van de instructies voor transport, opslag, installatie, laden 
of bedienen Door andere personen dan de fabrikant of diens erkende 
dealers uitgevoerde aanpassingen, toevoegingen of reparaties 
transport- of verzendkosten naar en van de fabrikant of diens 
erkende

dealers, voor reparatie of beoordeling bij een garantievordering 
van een Power Tower hoogwerker of onderdelen. materialen en/
of arbeidskosten voor het vernieuwen, repareren of vervangen van 
onderdelen als gevolg van normale slijtage. Defecten als gevolg van 
het gebruik van niet-standaard of aanvullende

onderdelen, of eventuele gevolgschade of slijtage als gevolg van het 
aanbrengen of gebruiken van dergelijke onderdelen.

BELANGRIJK
De fabrikant kan de garantie eventueel laten vervallen als de nodige 
servicebeurten/inspecties niet volgens dit handboek zijn uitgevoerd. 
De fabrikant en/of diens erkende dealers, directeuren, medewerkers 
of verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, verliezen 
of onkosten in verband met of naar aanleiding van het onvermogen 
de Power Tower hoogwerker voor enig doel te gebruiken.

WIJZIGINGEN
Als aanvullende apparatuur of werkzaamheden, wijzigingen of 
aanpassingen door derden aan de Power Tower hoogwerker moeten 
worden uitgevoerd waarbij lassen, boren of elke vorm van snijden 
of vervormen van materialen toegepast wordt, moet de volledige 
schriftelijke goedkeuring van de fabrikant verkregen worden voordat 
de werkzaamheden worden uitgevoerd.
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TEST RESULTS & NOTES
Description Work Carried out Date

ALTERATIONS & REPAIRS
Description Work Carried out Date
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