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Lees eerst het volgende
Lees eerst het volgendeDeze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg dat de handleiding te allen tijde
bij de machine blijft.

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machinisten, verhuurders en
huurders over alle voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te lich-
ten die nodig zijn voor de veilige en juiste bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries, Inc. zich het recht
voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te bren-
gen. Neem contact op met JLG Industries, Inc. voor actuele informatie.

Kwalificaties voor machinisten

De machinist mag de machine pas bedienen nadat deze handleiding is gelezen, de trai-
ning is voltooid en de machine onder toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is
bediend. Bediening in de VS vereist training volgens OSHA 1910.178.

Machinisten van dit materieel moeten een geschikt geldig rijbewijs hebben en beschik-
ken over een goede fysieke en mentale conditie, normale reflexen en een normaal reac-
tievermogen, een goed gezichtsvermogen en goede diepteperceptie en een normaal
gehoor. De machinist mag tijdens het werk geen medicijnen gebruiken waardoor zijn
bekwaamheid kan verminderen, noch mag hij onder de invloed van alcohol of enig ander
bedwelmend middel zijn.

Bovendien dient de machinist de instructies in het volgende bij de materiaaloverslagma-
chine geleverde materiaal te lezen, begrijpen en op te volgen:

• Deze bedienings- en veiligheidshandleiding

• Veiligheidshandleiding telescooplader (alleen ANSI)

• Alle instructiestickers en -plaatjes

• Alle bijgeleverde instructies voor optionele uitrusting

De machinist moet tevens alle van toepassing zijnde voorschriften, standaarden en regel-
geving van werkgever, industrie en overheid hebben gelezen en begrepen en zich eraan
houden.

Wijzigingen

Elke wijziging aan deze machine moet worden goedgekeurd door JLG.
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Lees eerst het volgende
Dit product moet aan alle veiligheidspublicaties voldoen. Neem contact op met JLG
Industries, Inc. of de plaatselijke erkende JLG-vertegenwoordiger voor informatie over
veiligheidspublicaties die mogelijk voor dit product zijn uitgebracht.

JLG Industries, Inc. stuurt veiligheidspublicaties naar de geregistreerde eigenaar van deze
machine. Neem contact op met JLG Industries, Inc. om te verzekeren dat de gegevens
over de huidige eigenaar actueel en correct zijn.

JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van alle gevallen waarin
JLG-producten bij een ongeluk zijn betrokken waarbij personen ernstig of dodelijk letsel
hebben opgelopen of waarbij materiële schade aan het JLG-product of andere eigen-
dommen is opgetreden.

VOOR:

• het rapporteren van ongelukken en veiligheidspublicaties

• het updaten van de gegevens over de huidige eigenaar

• vragen betreffende toepassingen en veiligheid van het product

• informatie over normen en voorschriften

• vragen betreffende wijzigingen aan het product

CONTACT:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza
Hagerstown, MD 21742
VS

of het plaatselijke JLG-kantoor
(Zie adressen op achteromslag)

In de VS:
Gratis: 1-877-JLG-SAFE (1-877-554-7233)

Buiten de VS:
Telefoon: +1-717-485-6591

E-mail:
ProductSafety@JLG.com
c31200437



Lees eerst het volgende
Andere publicaties verkrijgbaar

Raadpleeg de desbetreffende bedienings- en veiligheidshandleiding van de machine
voor een uitgebreide beschrijving van de veiligheidsinformatie en bedieningsprocedures.
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE VEILIGHEIDSPROCEDURES

1.1 GEVARENCLASSIFICATIESYSTEEM

Veiligheidswaarschuwingssysteem en -waarschuwingstermen

GEVAAR duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt verme-
den, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden,
licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

1.2 ALGEMENE MAATREGELEN
• Gebruik de machine met bevestigd platform NOOIT ergens anders voor dan om per-

sonen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Plaats de giek of het platform NIET tegen een constructie om het platform te stabilise-
ren of de constructie te ondersteunen.

• Help een vastzittende of defecte machine NIET door de giekfuncties te gebruiken.

WAARSCHUWING
Zorg dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u de machine bedient.
Het niet in acht nemen van de in deze handleiding vermelde veiligheidsmaatregelen
kan leiden tot beschadiging van de machine, andere materiële schade en ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR

WAARSCHUWING

LET OP
1-131200437



Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
1.3 BEDRIJFSVEILIGHEID

Elektrische gevaren

• Deze machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming tegen contact met elek-
trische stroom.

• Bewaar afstand tot elektrische leidingen en apparaten en andere onder stroom
staande (open of geïsoleerde) onderdelen in overeenstemming met de minimale
afstand.

• Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder deel van de machine en de
personen die zich erop bevinden, hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische
leidingen of apparaten die een spanning voeren van maximaal 50.000 volt. Voor elke
30.000 volt of minder daarboven is 30 cm (1 ft) meer afstand nodig.

• Houd rekening met de beweging van de machine en het zwaaien van elektriciteitslei-
dingen.

Spanningsbereik
(fase-fase) MINIMALE AFSTAND

0 tot 50 kV 3 m (10 ft)

Meer dan 50 kV tot 200 kV 5 m (15 ft)

Meer dan 200 kV tot 350 kV 6 m (20 ft)

Meer dan 350 kV tot 500 kV 8 m (25 ft)

Meer dan 500 kV tot 750 kV 11 m (35 ft)

Meer dan 750 kV tot 1000 kV 14 m (45 ft)

Opmerking:  Deze vereiste is van toepassing behalve daar waar de voorschrif-
ten van de werkgever of de plaatselijke of overheidsvoorschriften strenger zijn.

������
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Kantelgevaar

• Zorg dat de nominale hefcapaciteit NIET wordt overschreden. Verdeel de lading
gelijkmatig over de vloer van het platform.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de machine kan dragen.

• Hef de giek NIET zolang het frame niet horizontaal (0 graden) staat.

• Bedien de machine NIET bij een windsnelheid van meer dan 12,5 m/s (28 mph).

• Vergroot het oppervlak van het platform of de lading NIET. Een groter aan de wind
blootgesteld oppervlak vermindert de stabiliteit.

• Vergroot het platform NIET met niet-toegestane verlengstukken of toevoegingen.

• Zorg ALTIJD voor de juiste bandenspanning. Indien van de juiste bandenspanning
wordt afgeweken, kan deze machine kantelen.

������
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Gevaar voor vallen van lading

• Laat nooit lading aan het platform of aan de steunen hangen.

• Vervoer GEEN materiaal rechtstreeks op de leuning van het platform tenzij dit door
JLG is goedgekeurd.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en laat het nooit aan het snoer
over het platform hangen.

�����
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Personen heffen

• Gebruik UITSLUITEND een door JLG goedgekeurd personenwerkplatform.

• Gebruik het platform UITSLUITEND op machines die geconfigureerd zijn voor het
platformhulpstuk.

• Bestuur de machine NIET vanuit de cabine wanneer er zich op het platform personen
bevinden.

• Laat NIEMAND aan de machine knoeien of deze vanuit de cabine bedienen terwijl er
zich personen op het platform bevinden, behalve in noodsituaties.

• Zet de machine niet horizontaal terwijl er zich personen op het platform bevinden.

�	����

�	����
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Knelpunten en beknellingsgevaar

Blijf uit de buurt van afklempunten en draaiende onderdelen aan de telescooplader.

• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen wanneer de motor draait.

• Blijf uit de buurt van sturende wielen, een meedraaiend chassis en andere meedraai-
ende voorwerpen.

• Ga niet onder de giek staan.

• Blijf uit de buurt van giekopeningen.

�	����

�	����
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
• Houd armen en handen uit de buurt van de kantelcilinder van het hulpstuk.

Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platformleuning.

• Zorg dat anderen uit de buurt blijven van de werkzaamheden.

• Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedgekeurde helm dragen.

• Controleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de zijkanten van en onder het
platform bij het heffen en neerlaten van het platform.

• Zorg dat gebruikers van andere machines boven en op de grond op de hoogte zijn
van de aanwezigheid van de machine. Schakel de stroom naar bovenloopkranen uit.

�	����
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Gevaar voor vallen

• Tijdens het werk moeten de personen op het platform een veiligheidsharnas dragen
met een vanglijn bevestigd aan een daarvoor bestemd, goedgekeurd verankerings-
punt.

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vastzitten en in de juiste stand
staan alvorens de machine te bedienen.

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het platform. Gebruik nooit ladders,
kisten, trappen, planken en dergelijke op het platform om verder te kunnen reiken.

• Ga het platform nooit op of af langs de giek.

• Wees uiterst voorzichtig bij het betreden of verlaten van het platform. Zorg dat de
giek geheel omlaag staat. Houd het gezicht naar de machine gericht en houd altijd
drie punten in contact met de machine; gebruik bij het betreden en verlaten van de
machine steeds twee handen en één voet of twee voeten en één hand.

• Vermijd ophoping van vuil op de vloer van het platform. Houd schoenen en het plat-
form vrij van modder, olie, vet en ander glibberig materiaal.

����	�
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Chemische gevaren

Uitlaatdampen

• Bedien de machine NIET in een gesloten ruimte zonder voldoende ventilatie.

• Bedien de machine NIET in een gevaarlijke omgeving, tenzij de machine voor dat doel
is goedgekeurd door JLG en de terreinmanager. Vonken van het elektrische systeem
en de motoruitlaat kunnen een ontploffing veroorzaken.

Ontvlambare brandstof

• Vul de brandstoftank NIET en voer geen onderhoud uit aan het brandstofsysteem in
de buurt van open vuur, vonken of rookgerei. Motorbrandstof is ontvlambaar en kan
brand en/of ontploffing veroorzaken.

Hydrauliekolie

• Repareer hydraulische slangen of koppelingen NIET en zet deze niet vast wanneer de
motor draait of wanneer het hydraulische systeem onder druk staat.

• Stop de motor en laat de ingesloten druk af. De druk in het hydraulische systeem is zo
hoog dat vloeistof door de huid kan dringen.

• Gebruik NOOIT uw handen om op lekkage te controleren. Zoek naar lekken met
behulp van een stuk karton of papier. Draag handschoenen om uw handen te
beschermen tegen spuitende vloeistof.

Lassen

• Gebruik de machine NIET als aarde bij het lassen.

• Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspaning, moeten voorzorgs-
maatregelen worden genomen om het chassis te beschermen tegen aanraking met
spatten van het lassen of verspanen.

�	����
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Hoofdstuk 1 - Algemene veiligheidsprocedures
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
HOOFDSTUK 2 - INSPECTIE VÓÓR HET WERK

2.1 CONTROLE EN INSPECTIE VÓÓR HET WERK
Opmerking:  voer al het vereiste onderhoud uit voordat u de machine bedient.

Opmerking:  De telescooplader moet vóór het werk eerst worden onderworpen aan controle 
en inspectie. Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding die bij de telescooplader werd mee-
geleverd.

De controle en inspecties van het platform vóór het werk, die worden uitgevoerd aan het
begin van elke shift of telkens wanneer een andere machinist de bediening overneemt,
bestaan uit het volgende:

1. Schoonhouden - Controleer alle oppervlakken op lekken (olie) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onderhoudspersoneel.

2. Constructie - Controleer de platformconstructie op deuken, beschadigingen, 
scheurtjes in lasnaden of moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Veiligheidsstickers - Zorg ervoor dat alle veiligheidsstickers aanwezig en leesbaar 
zijn. Reinig of vervang deze zo nodig. Zie pagina 2-3 voor meer informatie.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen - Bedienings- en veiligheidshandleiding 
bevindt zich in de daarvoor bestemde houder.

5. Inspectieronde - Zie pagina 2-8 voor meer informatie.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VALLEN. Wees uiterst voorzichtig bij het controleren van items buiten
uw bereik. Gebruik een goedgekeurde ladder.

�������
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk

6. Operationele controle - Wanneer de inspectieronde is voltooid, moet een operationele 

controle (zie pagina 2-9) van alle systemen worden uitgevoerd op een plaats waar zich 
geen obstakels op of boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 3 - Bedieningselementen 
en controlelampjes voor specifiekere bedieningsinstructies.

WAARSCHUWING
Als de telescooplader niet goed werkt, de machine onmiddellijk stoppen, de giek en
het hulpstuk neerlaten en de motor stoppen. Bepaal de oorzaak en verhelp het pro-
bleem alvorens verder te gaan.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
2.2 VEILIGHEIDSSTICKERS
Zorg ervoor dat alle stickers met GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP en alle instruc-
tiestickers aanwezig en leesbaar zijn. Reinig en vervang deze zo nodig.

Console
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
Vast platform

Platforms zonder CE-keurmerk
CE-platforms voor SN 2016183-1
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk

CE-platforms SN 2016183-1 tot heden
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
Uitschuifbaar platform

Platforms zonder CE-keurmerk
CE-platforms voor SN 2016183-1
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk

CE-platforms SN 2016183-1 tot heden
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
2.3 INSPECTIERONDE

Begin de inspectieronde bij item 1, zoals hieronder aangegeven. Ga naar rechts
(van boven gezien tegen de klok in) en controleer achtereenvolgens elk item.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle componenten of er geen losse of ontbre-
kende onderdelen zijn, of ze goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde criteria
geen zichtbare lekkage of overmatige slijtage is. Inspecteer alle constructiebalken, inclu-
sief leuningen en verankeringspunten voor vanglijnen op scheuren, overmatige corrosie
en andere schade.

1. Platform - 

• Goed geïnstalleerd; zie “Platform aanbrengen” op pagina 5-3.

• Leuningen goed vastgezet, geen zichtbare beschadiging en geen ontbrekende
onderdelen.

2. Koppeleenheid voor zwenken - Onbeschadigd, bouten goed vastgezet; hydrauliek-
slangen onbeschadigd, geen lekkage.

3. Platformherkenningssensorplaat (AUS) - Zie opmerking bij inspectie.

4. Kabels en slangen - Schoon, onbeschadigd, goed aangesloten en niet geknikt of 
gedraaid.

5. Platformhekken - Schoon, onbeschadigd en goed sluitend.

6. Bedieningsconsole - Schoon, onbeschadigd; bedieningshendels teruggezet naar 
neutraal en aanduidingen bij bedieningselementen leesbaar.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
2.4 OPERATIONELE CONTROLE
Voer na het starten vanaf het platform en terwijl de motor opwarmt, een operationele
controle uit:

1. De claxon moet vanaf het platform hoorbaar zijn.

2. Alle giek- en platformfuncties werken soepel en naar behoren.

3. Verzeker u ervan dat alle giekfuncties stoppen wanneer de functieactiveringsknop 
wordt losgelaten.

4. Verzeker u ervan dat alle functies worden uitgeschakeld wanneer de voedings/nood-
stopschakelaar wordt geactiveerd.

5. Voer alle aanvullende controles uit zoals beschreven in Hoofdstuk 8.
2-931200437



Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
2.5 PLATFORMHEK
Houd de hekken schoon en zorg dat ze niet geblokkeerd worden.

Vaste en uitschuifbare platforms

• Beweeg de deurkruk (1) om het hek (2) te openen.

• Tijdens bedrijf moet het hek gesloten en vergrendeld zijn.

Uitschuifbaar platform

• Als de verlengingen in de gesloten stand zijn, tilt u de leuning (3) op en schuift u de
binnenleuning (4) naar links om toegang tot het platform te krijgen.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
2.6 VERANKERINGSPUNTEN VANGLIJNEN

• Bevestig een vanglijn aan een van de verankeringspunten.

• Vast platform - bevestig één vanglijn per verankeringspunt. Bevestig NIET meer dan
één vanglijn aan elk verankeringspunt.

• Uitschuifbaar platform - bevestig twee vanglijnen per verankeringspunt. Bevestig
NIET meer dan twee vanglijnen aan elk verankeringspunt.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
2.7 PLATFORMVERLENGING (INDIEN AANWEZIG)
Om een uitschuifbaar platform te verlengen, voert u de volgende procedure uit.

• Til op het uitschuifbare gedeelte (1) van het platform het hek (2) op en sluit het met
de grendel.

• Maak gebruik van het hek en de handvatten (3) om de verlenging in de uitgeschoven
stand te tillen.

LET OP
KNELPUNT. Houd uw handen op het hek of de handvatten van de verlenging terwijl
u het platform verlengt.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
• Controleer of de stijlen (4) van de verlenging in de juiste stand staan zoals op de
afbeelding.

• Haal de veiligheidsgrendel (5) uit de opbergstand (6) en plaats deze door de
steunbeugel (7).

• Om de verlenging in te schuiven, voert u de procedure in omgekeerde volgorde uit.
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Hoofdstuk 2 - Inspectie vóór het werk
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 3 - Bedieningselementen en controlelampjes
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN 
EN CONTROLELAMPJES

3.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk bevat de informatie die nodig is om de bedieningsfuncties te kunnen
begrijpen.

Opmerking:  De fabrikant heeft geen rechtstreeks toezicht op de toepassing en bediening van 
de machine. De gebruiker en machinist zijn verantwoordelijk voor het volgen van goede veilig-
heidsprocedures.
3-131200437



Hoofdstuk 3 - Bedieningselementen en controlelampjes
3.2 BEDIENINGSELEMENTEN

1. Joystick giek: zie pagina 3-4.

2. Schakelaar platform rechtzetten: De schakelaar naar voren drukken om het platform 
omhoog te kantelen; de schakelaar naar achteren trekken om het platform omlaag te 
kantelen.

3. Claxonknop: Indrukken om te claxonneren.

4. Schakelaar voor platformrotatie: De schakelaar naar rechts drukken om het platform 
naar rechts te draaien; de schakelaar naar links drukken om het platform naar links te 
draaien.

5. Indicatorpaneel: zie pagina 3-3.

6. Voedings/noodstopschakelaar: Indrukken om de motor en de voeding naar de plat-
formbedieningselementen uit te schakelen.

7. Startschakelaar: De schakelaar naar voren drukken en ingedrukt houden om de 
motor te starten. De schakelaar loslaten wanneer de motor start.

8. Functieactiveringsknop:
• De knop vasthouden om de platformbedieningselementen te activeren.

• Als de motor niet start, de knop vasthouden om de hulpvoeding te starten. zie
“Hulpvoedingssysteem op platform” op pagina 6-2.

9. Schakelaar motor voorgloeien: Bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) de schakelaar naar 
voren houden om het voorgloeien van de motor te activeren.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VALLEN/BEKNELLING. Gebruik de kantelfunctie voor het platform
alleen om het platform horizontaler te zetten. Door verkeerd gebruik kunnen de
lading en/of de personen op het platform verschuiven of vallen.
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Hoofdstuk 3 - Bedieningselementen en controlelampjes
Indicatorpaneel

1. Indicator stempels niet ingesteld: Brandt en zoemer klinkt wanneer de stempels niet 
zijn ingesteld. Alle functies worden uitgeschakeld totdat de stempels zijn ingesteld.

2. Indicator overbelasting platform: Brandt en zoemer klinkt wanneer de platformcapa-
citeit wordt overschreden. Alle functies worden uitgeschakeld tot de lading is ver-
minderd.

3. Waarschuwingsindicator motorstoring: Brandt en zoemer klinkt wanneer de motor 
buiten het normale bereik werkt.

4. Indicator kritieke motorstoring: Brandt en zoemer klinkt wanneer er sprake is van 
een kritieke motorstoring.

5. Indicator motor voorgloeien: Brandt wanneer de schakelaar motor voorgloeien 
geactiveerd is.

6. Functieactiveringslampje: Brandt wanneer de functieactiveringsknop is ingescha-
keld. Als er binnen zeven seconden geen geldige functie wordt bediend, gaat de 
indicator uit en worden alle functies uitgeschakeld.

7. Brandstofmeter: Geeft de hoeveelheid brandstof in de tank aan.

8. Indicator systeemstoring: Brandt en zoemer klinkt wanneer er sprake is van machine-
storingen.

9. Scheefstandindicator telescooplader: Brandt en zoemer klinkt wanneer de tele-
scooplader niet horizontaal staat. Alle functies worden uitgeschakeld tot de tele-
scooplader horizontaal staat.

10. Waarschuwingsindicator giekbesturingssysteem: Momenteel niet in gebruik.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Wanneer de motorstorings-, systeemstorings- of een
rode indicator brandt, moet u het platform onmiddellijk op de grond neerlaten en de
motor stoppen. Bepaal de oorzaak en verhelp het probleem alvorens verder te gaan.
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Hoofdstuk 3 - Bedieningselementen en controlelampjes
Giekjoystick

Met de giekjoystick (3) worden de in/uitschuif- en hef/neerlaatfuncties van de giek
bediend.

• De joystick naar achteren zetten om de giek neer te laten; de joystick naar voren zet-
ten om de giek te heffen; de joystick naar rechts zetten om de giek in te schuiven; de
joystick naar links zetten om de giek uit te schuiven.

• De snelheid van de giekfuncties is afhankelijk van de mate van joystickverplaatsing in
de bijbehorende richting.

• Om twee giekfuncties gelijktijdig uit te voeren, zet u de joystick tussen twee kwadran-
ten. Zet de joystick bijvoorbeeld naar linksvoor om tegelijk de giek te heffen en uit te
schuiven.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VALLEN/BEKNELLING. Een snelle, schokkerige bediening resulteert
in een snelle, schokkerige beweging van het platform. Door zulke bewegingen kun-
nen de lading en/of de personen op het platform verschuiven of vallen.
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Hoofdstuk 4 - Bediening
HOOFDSTUK 4 - BEDIENING

4.1 MACHINE GEREEDMAKEN VOOR PLATFORMBEDIENING
Het volgende moet vanuit de cabine worden uitgevoerd om de voeding naar het plat-
form over te schakelen.

1. Controleer of het platform goed geïnstalleerd is en de snelkoppelvergrendelpen 
goed is ingegrepen. Zie “Platform aanbrengen” op pagina 5-3. Het platform (1) wordt 
op het display weergegeven.

2. Schakel de parkeerrem in.

3. Zet de versnellingshendel in neutraal.

4. Schuif de giek volledig in en laat de giek neer onder een hoek van minder dan 10 graden.

5. Laat de stempels geheel neer zodat de voorwielen omhooggaan en zorg dat de 
machine horizontaal staat. Het display geeft aan wanneer aan de vereisten voor de 
stempels (2) en de horizontale stand (3) is voldaan.

6. Zet de motor af en draai de contactsleutel in de platformstand. Het display geeft aan 
dat de machine in de platformmodus (4) is.

7. Verwijder de sleutel en controleer of de voedings/noodstopschakelaar is uitgetrokken.

8. Verlaat de cabine.
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Hoofdstuk 4 - Bediening
4.2 PLATFORMBEDIENING

Motor starten

Deze machine kan worden gebruikt onder normale omstandigheden bij temperaturen
van –18 °C tot 45 °C (0 °F tot 113 °F). Raadpleeg JLG voor bedrijf buiten dit bereik of onder
abnormale omstandigheden.

1. Ga het platform op.

2. Trek de voedings/noodstopschakelaar omhoog en controleer of de indicator plat-
form gereed brandt.

3. Als de temperatuur onder 0 °C (32 °F) is, drukt u de voorgloeischakelaar naar voren 
en wacht u totdat de voorgloei-indicator op het instrumentenpaneel uitgaat.

4. Druk de startschakelaar naar voren om de motor te starten. Als de motor niet binnen 
20 seconden aanslaat, moet u de schakelaar loslaten en de startmotor enkele minu-
ten laten afkoelen voordat u het opnieuw probeert.

5. Wanneer de diagnose is voltooid, zijn de bedieningselementen op het platform klaar 
voor gebruik.

Normale motorbediening

• Controleer regelmatig het indicatorpaneel om zeker te zijn dat alle motorsystemen
naar behoren werken.

• Wees alert op vreemde geluiden of trillingen. Voer de stopzetprocedure uit indien
er een ongewone toestand wordt opgemerkt. Meld deze toestand aan uw supervisor
of het onderhoudspersoneel.

• Vermijd langdurig stationair draaien. Zet de motor af als deze niet wordt gebruikt.
4-2 31200437



Hoofdstuk 4 - Bediening
Werking van bedieningselementen

• Wanneer de motor vanaf het platform is opgestart, schakelt u de functieactiverings-
knop in. De platformbedieningselementen worden geactiveerd en het functieactive-
ringslampje gaat branden.

• Als er binnen zeven seconden geen bedieningsfunctie wordt gebruikt, gaat het func-
tieactiveringslampje uit en worden de bedieningselementen uitgeschakeld. Laat de
functieactiveringsknop los en activeer deze opnieuw om de bedieningselementen
weer in te schakelen.

• Bedien, terwijl de functieactiveringsknop is ingeschakeld, de giekjoystick en andere
schakelaars om de giek- en platformfuncties te regelen.

• Als het platform overbelast is, gaat de indicator overbelasting platform branden en
klinkt de zoemer. Alle bedieningselementen voor platformfuncties worden uitgescha-
keld. De lading in het platform moet worden verminderd tot onder de maximumcapa-
citeit van het platform voordat de functies weer kunnen worden gebruikt.

• Druk zo nodig de voedings/noodstopschakelaar in om de motor en de voeding naar
de platformbedieningselementen uit te schakelen.

Stopzetprocedure

1. Plaats het platform op de grond.

2. Laat de functieactiveringsknop los.

3. Druk op de voedings/noodstopschakelaar om de motor uit te schakelen.

4. Verlaat het platform op juiste wijze.

5. Open de cabinedeur.

6. Zet het contactslot in de cabine in de stand OFF (uit). Haal de sleutel eruit.

7. Druk op de voedings/noodstopschakelaar in de cabine.

8. Schakel de elektrische hoofdschakelaar (indien aanwezig) in de motorruimte uit.

9. Blokkeer de wielen (indien nodig).

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Als de hefcapaciteit van de telescooplader of het plat-
form wordt overschreden, kan de uitrusting beschadigd raken en/of de machine kan-
telen.
4-331200437



Hoofdstuk 4 - Bediening
4.3 OPLADEN EN VASTZETTEN VOOR VERVOER

1. Plaats de vorken onder de draagconstructie van het uitschuifbare platform of maak 
gebruik van de vorkensleuven onder het vaste platform om het platform te verplaat-
sen/laden wanneer dit van de telescooplader is losgekoppeld.

2. Zet het platform met een sjorband vast aan het laaddek.

Opmerking:  De gebruiker neemt alle verantwoordelijkheid op zich bij het kiezen van de juiste 
transportmethode en vastsjoruitrusting. Hij/zij zorgt ervoor dat de gebruikte uitrusting het 
gewicht van het te transporteren platform kan dragen en dat alle instructies en waarschuwin-
gen van de fabrikant, alle regelgeving en veiligheidsregels van de werkgever en alle lokale, 
provinciale en nationale wetten worden opgevolgd.

������������� 	

����	�
4-4 31200437



Hoofdstuk 5 - Platform
HOOFDSTUK 5 - PLATFORM

5.1 GOEDGEKEURDE PLATFORMS
Om te bepalen of een platform is goedgekeurd voor gebruik met de specifieke telescoop-
lader waarmee u werkt, voert u voor de installatie de volgende controles uit.

• Het platformmodel-/optienummer op de identificatieplaat van het platform moet
overeenkomen met het platformnummer in een capaciteitstabel in de cabine.

• Het model telescooplader in de capaciteitstabel moet overeenkomen met het model
telescooplader dat wordt gebruikt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, maak dan geen gebruik van
het platformhulpstuk. De telescooplader is mogelijk niet geschikt voor bevestiging van
het hulpstuk of het hulpstuk is mogelijk niet goedgekeurd voor het model telescooplader
dat wordt gebruikt. Neem contact op met JLG of met de plaatselijke distributeur voor
meer informatie.

5.2 NIET-GOEDGEKEURDE PLATFORMS
Gebruik geen niet-goedgekeurde platforms om de volgende redenen:

• De bereik- en capaciteitsbeperkingen voor ‘al dan niet passende’, eigengemaakte,
gewijzigde of andere niet-goedgekeurde platforms kunnen niet worden vastgesteld.

• Een te ver uitgeschoven of overbelaste telescooplader kan zonder waarschuwing
plotseling kantelen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken bij de machinist en/of bij
personen die in de buurt aan het werk zijn.

• Of een niet-goedgekeurd platform in staat is om op veilige wijze volgens ontwerp te
functioneren kan niet worden gegarandeerd.

WAARSCHUWING
Gebruik alleen goedgekeurde hulpstukken. Hulpstukken die niet zijn goedgekeurd
voor uw telescooplader kunnen een ongeluk veroorzaken of de machine beschadigen.
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Hoofdstuk 5 - Platform
5.3 CAPACITEIT VAN TELESCOOPLADER/PLATFORM
Controleer alvorens het platform te installeren of dit is goedgekeurd en of de telescoopla-
der is voorzien van de juiste capaciteitstabel. Zie “Goedgekeurde platforms” op pagina 5-1.

Om de maximale capaciteit van de telescooplader en het platform te bepalen, dient u de
capaciteit op de capaciteitssticker aan te houden. Zie “Veiligheidsstickers” op pagina 2-3.

WAARSCHUWING
Gebruik nooit een hulpstuk als de desbetreffende, door JLG goedgekeurde capaci-
teitstabel niet op de telescooplader is aangebracht.
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Hoofdstuk 5 - Platform
5.4 PLATFORM AANBRENGEN

Controleer of het platform goed is geïnstalleerd. Zie de bedienings- en veiligheidshand-
leiding die bij de telescooplader werd meegeleverd voor volledige installatie-instructies.

• Hydraulische snelkoppeling - Pen van hulpstuk (2) valt in penuitsparing (1) in plat-
form en borgpen (3) grijpt volledig in.
Mechanische snelkoppeling - Pen van hulpstuk (2) valt in penuitsparing (1) in plat-
form en borgpen (3) is goed aangebracht en vastgezet met vergrendelpen (4).

• Hydrauliekslangen (5) van platform goed aangesloten bij giek.

• Elektrische kabel (6) van platform goed aangesloten bij giek.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VALLEN/BEKNELLING. Overtuig u er altijd van dat het platform cor-
rect op de giek is gepositioneerd en is vastgezet. Door een verkeerde installatie kan
het platform losschieten.

WAARSCHUWING
Gebruik het platform nooit indien de hydrauliekslangen en de elektrische kabel niet
correct zijn aangebracht.
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Hoofdstuk 5 - Platform
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 6 - Noodprocedures
HOOFDSTUK 6 - NOODPROCEDURES

6.1 BEDIENING IN NOODGEVALLEN

Gebruiker kan machine niet bedienen

Als de gebruiker op het platform is bekneld of om andere redenen de machine niet onder
controle heeft of niet kan bedienen:

1. Mag ander personeel alleen wanneer dit nodig is de machine vanaf het bedienings-
station in de cabine bedienen.

2. Kunnen andere bevoegde personen op het platform het platformbedieningsstation 
gebruiken. Ga niet verder met het werk als de bedieningselementen niet goed func-
tioneren.

Platform of giek zit boven vast

Als het platform of de giek boven in constructies of apparatuur vastgeklemd raakt, moe-
ten de personen op het platform in veiligheid worden gebracht voordat de machine
wordt losgemaakt.
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Hoofdstuk 6 - Noodprocedures
6.2 GIEK NEERLATEN IN NOODGEVALLEN
In geval van nood of motorstoring is een hulpvoedingssysteem beschikbaar.

Hulpvoedingssysteem in cabine

Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding die bij de telescooplader is meegeleverd.

Hulpvoedingssysteem op platform

1. Controleer, terwijl de motor is uitgeschakeld, of de voedings/noodstopschakelaar (1) 
is uitgetrokken.

2. Houd de functieactiveringsknop (2) ingedrukt om het hulpvoedingssysteem te acti-
veren. Als het platform overbelast is, gaat de indicator overbelasting platform (3) 
branden en klinkt het alarm totdat de lading wordt verminderd tot onder de maxi-
mumcapaciteit.

3. Houd de functieactiveringsknop ingedrukt en beweeg de giekjoystick (4) naar achte-
ren om de giek neer te laten; naar voren om de giek te heffen; naar rechts om de giek 
in te schuiven; naar links om de giek uit te schuiven. Ga verder met de bediening tot 
het platform op grondniveau is.

Opmerking:  Gebruik alleen de functies voor uitschuiven of heffen/neerlaten indien nodig, en 
dan niet te lang, aangezien de levensduur van de accu beperkt is.

4. Laat de functieactiveringsknop los en druk op de voedings/noodstopschakelaar.
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Hoofdstuk 6 - Noodprocedures
6.3 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarbij
een JLG-product is betrokken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade, toch
moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Gratis: 1-877-JLG-SAFE (1-877-554-7233)
8:00 tot 16:45 EST

Buiten de VS:
Telefoon: +1-717-485-6591

E-mail:
ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt gesteld van een ongeval waar-
bij een product van JLG Industries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

Opmerking:
Na elk ongeval moet u de machine grondig inspecteren en alle functies testen, eerst van-
uit de cabine en dan vanaf de platformbediening. Hef het platform alleen hoger dan
3 meter (10 ft) nadat alle eventuele schade is gerepareerd en alle bedieningselementen
goed functioneren.
6-331200437



Hoofdstuk 6 - Noodprocedures
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud
HOOFDSTUK 7 - SMERING EN ONDERHOUD

7.1 INLEIDING
Voer het onderhoud aan de machine uit aan de hand van de bedienings- en veiligheids-
handleiding die bij de telescooplader is meegeleverd en het onderhoudsschema op de
volgende pagina’s.

Kleding en veiligheidsuitrusting

• Draag alle beschermende kleding en persoonlijke veiligheidsuitrusting die aan u is
verstrekt of die die nodig zijn in de werkomstandigheden.

• Draag GEEN losse kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bedieningsele-
menten of bewegende delen.

7.2 ALGEMENE ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Volg de stopzetprocedure op pagina 4-3 alvorens service of onderhoud aan de tele-
scooplader uit te voeren, tenzij anders aangegeven. Zorg ervoor dat de telescoopla-
der horizontaal staat om de juiste vloeistofpeilen te kunnen aflezen.

• Reinig voor het smeren de smeernippels.

• Breng een lichte laag motorolie aan op alle stangdraaipunten.

• De aangegeven intervallen gelden voor normaal gebruik onder normale omstandig-
heden. Pas de intervallen aan bij afwijkend gebruik en/of zware omstandigheden.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR SNIJWONDEN/BEKNELLING/VERBRANDING. Voer geen service of
onderhoud uit aan de machine bij draaiende motor, uitgezonderd het controleren van
het transmissieoliepeil.
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud
7.3 SERVICE- EN ONDERHOUDSSCHEMA’S

Onderhoudsschema voor 10, 50 en 1000 uur
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Brandstofpeil 
controleren

Conditie en span-
ning van banden 

controleren

Accu
controleren

Aanvullende 
controles - 

hoofdstuk 8

ELKE

Draaicilinder 
controleren

Platformbediening 
controleren

ELKE

Belastingdetec-
tiesysteem (LSS) 

controleren

Platformconstructie 
controleren

Verankeringspunt 
voor vanglijn con-

troleren

Bediening 
platformhek 
controleren

Aanhaalmo-
ment rotator 
controleren
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud
7.4 ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE MACHINIST

Brandstofsysteem

A. Brandstofpeil controleren

3513PS, 4013PS
4017PS voor S/N 1160006867

1. Controleer de brandstofmeter (1) op het instrumentenpaneel in de cabine.

2. Als het brandstofpeil laag staat, rijd dan naar de brandstofopslagvoorziening en voer 
de “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

3. Open het achterste toegangsluik (2).

4. Draai de tankdop (3) van de vulhals (4) af.

5. Vul de gewenste hoeveelheid dieselbrandstof bij.

6. Plaats de tankdop terug.

7. Sluit en vergrendel het achterste toegangsluik.

Opmerking:  vul met dieselbrandstof bij aan het einde van elke shift om de condensatie te ver-
minderen.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Zorg ervoor dat de brandstof niet opraakt terwijl de
machine in bedrijf is. Zie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de motor
alvorens onderhoudswerk uit te voeren.
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud

4014PS
4017PS S/N 1160006867 en later

1. Controleer de brandstofmeter (1) op het instrumentenpaneel in de cabine.

2. Als het brandstofpeil laag staat, rijd dan naar de brandstofopslagvoorziening en voer 
de “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

3. Draai de tankdop (2) van de vulhals af.

4. Vul de gewenste hoeveelheid dieselbrandstof bij.

5. Plaats de tankdop terug.

Opmerking:  vul met dieselbrandstof bij aan het einde van elke shift om de condensatie te ver-
minderen.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Zorg ervoor dat de brandstof niet opraakt terwijl de
machine in bedrijf is. Zie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de motor
alvorens onderhoudswerk uit te voeren.
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud
Banden

A. Bandenspanning controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Verwijder de ventieldop.

3. Controleer de bandenspanning.

4. Voeg zo nodig lucht toe. Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding die bij de tele-
scooplader werd meegeleverd voor de bandenspanning.

5. Plaats de ventieldop terug.

B. Bandenschade

Wanneer bij pneumatische banden inkepingen of scheuren worden ontdekt waardoor
koordlagen in de wang of het loopvlak van de band bloot komen te liggen, moeten er
onmiddellijk maatregelen worden genomen om het product uit bedrijf te nemen. Er moet
een regeling worden getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel.

C. Banden en wielen vervangen

Het wordt aanbevolen dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en hetzelfde aantal
koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn als de oorspronkelijke fabrieksbanden.
Raadpleeg de betreffende onderdelenhandleiding voor bestelinformatie. Als er geen
goedgekeurde vervangingsband wordt gebruikt, moeten de vervangingsbanden de vol-
gende kenmerken hebben:

• Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere belastbaarheid en identieke ban-
denmaat t.o.v. originele banden.

• Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan originele banden.

• Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk aan originele banden.

• Goedgekeurd voor de toepassing door de bandenfabrikant (met inbegrip van ban-
denspanning en maximale belasting banden).

Vervang schuim- of ballastgevulde banden niet door luchtbanden, tenzij hiervoor speci-
fiek door JLG goedkeuring is verleend. Wegens de variaties in grootte tussen banden van
verschillende merken dient u er bij het kiezen en opzetten van een vervangingsband voor
te zorgen dat beide banden op de as hetzelfde zijn.

De gemonteerde velgen zijn ontwikkeld aan de hand van stabiliteitseisen zoals spoor-
breedte, bandenspanning en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velg-
breedte, plaats van het middenstuk, een grotere of kleinere diameter, enz., zonder
schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen een onveilige situatie opleveren met betrekking
tot de stabiliteit.
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud

E. Wielmontage

Haal de wielmoeren aan na de eerste 50 uur en na elke wielmontage.

Opmerking:  Als de machine is uitgerust met richtingsgebonden banden, moeten de wielen 
en banden gemonteerd worden met de “pijlen” van het richtingsgebonden profiel in de rijrich-
ting (vooruit).

1. Draai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet scheef komen te zitten. 
Breng GEEN smeermiddel aan op draadgangen of moeren.

2. Draai de wielmoeren aan in een kruiselings patroon zoals aangegeven in de afbeel-
ding. Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding die bij de telescooplader is mee-
geleverd voor aanhaalmomenten.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Wielmoeren moeten worden vastgezet met het juiste
aanhaalmoment en dit moet gehandhaafd blijven om loszittende wielen, gebroken
tapeinden en mogelijk zelfs van de as loskomende wielen te voorkomen.
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Hoofdstuk 7 - Smering en onderhoud
Accu

A. Accu controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Controleer de accu (3) visueel terwijl u oogbescherming draagt. Controleer de accu-
polen op corrosie. Vervang de accu indien deze een gescheurde, gesmolten of 
beschadigde behuizing heeft.

4. Sluit en vergrendel het motordeksel.
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Hoofdstuk 8 - Aanvullende controles
HOOFDSTUK 8 - AANVULLENDE CONTROLES

8.1 ALGEMEEN
Als een van de volgende testresultaten niet kan worden verkregen, werkt het sys-
teem niet naar behoren en moet de machine uit bedrijf worden genomen en worden
gerepareerd voordat deze weer kan worden gebruikt.

8.2 HULPVOEDINGSSYSTEEM

A. Hulpvoedingssysteem testen

Het hulpvoedingssysteem is beschikbaar op het platform voor noodgevallen en bij een
motorstoring. Voer de volgende handelingen uit om deze functie te controleren:

1. Test het systeem met de machine op een horizontale ondergrond. 

2. Plaats het platform op de grond en zet de motor af.

3. Controleer of de voedings/noodstopschakelaar is uitgetrokken.

4. Houd de functieactiveringsknop ingedrukt om het hulpvoedingssysteem te starten.

5. Houd de functieactiveringsknop ingedrukt en bedien elke functie van de giekjoy-
stick kort om te verzekeren dat ze naar behoren werken.

6. Houd de functieactiveringsknop ingedrukt en bedien de schakelaar voor platformro-
tatie om te verzekeren dat deze naar behoren werkt.

7. Laat de functieactiveringsknop los en druk op de voedings/noodstopschakelaar.

�
�����

������
8-131200437



Hoofdstuk 8 - Aanvullende controles
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 9 - Specificaties
HOOFDSTUK 9 - SPECIFICATIES

9.1 PRODUCTSPECIFICATIES
Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding die bij de telescooplader is meegeleverd
voor de specificaties van de telescooplader.

Prestaties

Maximale capaciteit
Vast platform ..................................................................................................................450 kg (992 lb)
Uitschuifbaar platform................................................................................................350 kg (772 lb)

Maximale hefhoogte
3513PS en 4013PS

CE ............................................................................................................................. 10,6 m (34.8 ft)
AUS............................................................................................................................ 10,9 m (35.8 ft)

4014PS ............................................................................................................................. 12,0 m (39.4 ft)
4017PS

Voor S/N 1160006867......................................................................................... 14,1 m (46.3 ft)
S/N 1160006867 en later ................................................................................... 15,0 m (49.2 ft)

Maximaal voorwaarts bereik
Vast platform

3513PS en 4013PS ............................................................................................... 10,3 m (33.8 ft)
4014PS ..................................................................................................................... 10,0 m (32.8 ft)
4017PS

Voor S/N 1160006867 ................................................................................. 13,6 m (44.6 ft)
S/N 1160006867 en later ........................................................................... 12,2 m (40.4 ft)

Uitschuifbaar platform
3513PS en 4013PS

CE ....................................................................................................................... 10,6 m (34.8 ft)
AUS .......................................................................................................................8,4 m (27.6 ft)

4014PS ..................................................................................................................... 10,3 m (33.8 ft)
4017PS

Voor S/N 1160006867 ................................................................................. 13,9 m (45.6 ft)
S/N 1160006867 en later ........................................................................... 12,5 m (41.0 ft)

Maximale grondoplegbelasting
3513PS en 4013PS ............................................................................................... 5300 kg (11,684 lb)
4014PS ..................................................................................................................... 5200 kg (11,464 lb)
4017PS

Voor S/N 1160006867................................................................................. 6000 kg (13,228 lb)
S/N 1160006867 en later ........................................................................... 6200 kg (13,669 lb)

Rotatie platform.......................................................................................................................... 180 graden
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Hoofdstuk 9 - Specificaties
Afmetingen

Totale hoogte platform
Vast platform............................................................................................................1630 mm (64.2 in)
Uitschuifbaar platform .........................................................................................1626 mm (64.0 in)

Totale lengte platform
Vast platform............................................................................................................1907 mm (75.1 in)
Uitschuifbaar platform .........................................................................................2292 mm (90.2 in)

Totale breedte platform
Vast platform............................................................................................................1829 mm (72.0 in)
Uitschuifbaar platform

Ingeschoven .....................................................................................................2440 mm (96.1 in)
Uitgeschoven ................................................................................................ 4525 mm (178.1 in)

Totale lengte machine met bevestigd platform
3513PS en 4013PS

Vast platform ..........................................................................................................7,59 m (24.9 ft)
Uitschuifbaar platform........................................................................................7,97 m (26.1 ft)

4014PS
Vast platform ..........................................................................................................8,06 m (26.5 ft)
Uitschuifbaar platform........................................................................................8,46 m (27.8 ft)

4017PS
Voor S/N 1160006867

Vast platform ..................................................................................................7,70 m (25.3 ft)
Uitschuifbaar platform................................................................................8,09 m (26.5 ft)

S/N 1160006867 en later
Vast platform ..................................................................................................8,33 m (27.3 ft)
Uitschuifbaar platform................................................................................8,71 m (28.6 ft)

Werkoppervlak platform
Breedte

Vast platform ...............................................................................................................1,8 m (5.9 ft)
Uitschuifbaar platform.......................................................................................... 4,5 m (14.8 ft)

Lengte
Vast platform ............................................................................................................ 0,76 m (2.5 ft)
Uitschuifbaar platform.......................................................................................... 1,04 m (3.4 ft)
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Hoofdstuk 9 - Specificaties
Aanvullende informatie

De volgende informatie wordt conform de vereisten van de Europese Machinerichtlijn
2006/42/EG verstrekt en is alleen van toepassing op CE-machines.

Voor machines met een verbrandingsmotor is het gegarandeerde geluidsniveau (LWA)
106 dB volgens de Europese Richtlijn 2000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door
materieel voor gebruik buitenshuis) en gebaseerd op testmethoden conform bijlage III,
deel B, methode 36 van de richtlijn.

De totale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem wordt blootgesteld, is niet
hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste waarde voor de gemiddelde vierkantswortel van gewo-
gen acceleratie waaraan de volledige carrosserie wordt blootgesteld, is niet hoger dan
0,5 m/s2.
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JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg PA. 17233-9533
VS

  (717) 485-5161 (Corporate)
  (800) 544-5438 (Service)
  (717) 485-6417

www.jlg.com

Wereldwijde vestigingen van JLG

JLG Industries 
358 Park Road
Regents Park
NSW 2143
Sydney 2143
Australië

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

Email: techservicesauc@jlg.com

JLG Ground Support Oude
Bunders 1034
Breitwaterstraat 12A
3630 Maasmechelen
België

  +32 (0) 89 84 82 26
Email: emeaservice@jlg.com

JLG Latino Americana LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial Joao Narezzi
Indaiatuba-SP 13347-404
Brasil

 +55 (19) 3936 7664 (Parts)
 +55(19)3936 9049 (Service)

Email: comercialpecas@jlg.com
Email: servicos@jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment 
Technology LTD
Shanghai Branch
No 465 Xiao Nan Road
Feng Xian District
Shanghai 201204
China

  +86 (21) 800 819 0050

JLG Industries Dubai
Jafza View
PO Box 262728, LB 19
20th Floor, Office 05
Jebel Ali, Dubai

  +971 (0) 4 884 1131
  +971 (0) 4 884 7683

Email: emeaservice@jlg.com

JLG France SAS
Z.I. Guillaume Mon Amy
30204 Fauillet
47400 Tonniens
Frankrijk

  +33 (0) 553 84 85 86
  +33 (0) 553 84 85 74

Email: pieces@jlg.com

JLG Deutschland GmbH
Max Planck Str. 21
27721 Ritterhude - Ihlpohl
Duitsland

  +49 (0) 421 69350-0
  +49 (0) 421 69350-45

Email: german-parts@jlg.com

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hongkong

  +(852) 2639 5783
  +(852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) S.R.L.
Via Po, 22
20010 Pregnana Milanese (MI)
Italië 

  +39 (0) 2 9359 5210
  +39 (0) 2 9359 5211

Email: ricambi@jlg.com

JLG EMEA B.V. 
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofdorf
Nederland

  +31 (0) 23 565 5665
Email: emeaservice@jlg.com

JLG NZ Access Equipment & Services
2B Fisher Cresent
Mt Wellington 1060
Auckland, Nieuw Zeeland

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

Email: techservicesaus@jlg.com

JLG Industries
Vahutinskoe shosse 24b.
Khimki
Moscow Region 141400
Russische Federatie

  +7 (499) 922 06 99
  +7 (499) 922 06 99

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2
Jurong Industrial Estate
 Singapore 639454

  +65 6591 9030
  +65 6591 9045

E-mail: SEA@jlg.com

JLG Iberica S.L.
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal Barcelona
Spanje

  +34 (0) 93 772 47 00
  +34 (0) 93 771 1762

Email: parts_iberica@jlg.com

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
176 27 Jarfalla
Zweden

  +46 (0) 8 506 595 00
  +46 (0) 8 506 595 27

Email: nordicsupport@jlg.com

JLG Industries (UK) Ltd.
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP
Verenigd Koninkrijk

  +44 (0) 161 654 1000
  +44 (0) 161 654 1003

Email: ukparts@jlg.com
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