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Registracijos keitimas ir bendra rodyklė

0.1 – Identifikaciniai duomenys
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S.p.a.

Modello _________________
N. di fabbrica
_____
Anno di costruzione _____
Massa P.L.E.
___
Kg
Press. max imp. oleod. ____
bar
Carico di servizio
___
Kg
N._ Operatori/e
___
Kg
Attrezzature
___
Kg
Forza manuale
___
N
Velocita' max vento _ _ _
m/s
Inclinaz. max telaio
_ _ _ _ () Gradi
Tensione imp. elettrico _ _ _
V
Cod. 5.745.048

5.745.048
3526234

1- (MDKP) platformos modelis
2- Serijos numeris
3- Platformos pagaminimo metai
4 -(MDKP) platformos masė
5- Hidraulinės sistemos didžiausias darbinis slėgis
6 -Didžiausia leistina darbinės platformos apkrova
7- Platformos operatorių skaičius ir didžiausias leistinas santykinis svoris ant platformos
8- Didžiausias bendras įrangos svoris
9-Didžiausia operatoriaus leidžiama rankinė jėga už darbinės platformos
10- Didžiausias vėjo greitis, kuriam esant galima naudoti (MDKP) platformą
11 - Didžiausias mašinos rėmo pakrypimo laipsnis, kai darbinė platforma gali būti naudojama saugiai
12- (MDKP) platformos elektros sistemos įtampa
Pastaba
Griežtai draudžiama keisti ant identifikacinės plokštelės nurodytą informaciją
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0.3 - Naudojimo instrukcijos pakeitimai

Mobilioji darbinė kėlimo platforma: Eagle 3526
Naudojimo instrukcijos kodas: 5.746.181
Leidimas: 08/2007

Skyrius

Puslapių
skaičius

Pakeitimo priežastis

Leidimas

Data
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Pirmas teikimas
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Pirmas teikimas
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1

Kaip vadovautis ir naudotis naudojimo instrukcija

1.1 - Kaip vadovautis naudojimo instrukcija
Naudojimo instrukcija suskirstyta skyriais pagal pateikiamą informaciją.
Informaciją greičiau surasti padeda rodyklė.

5.746.181

2

Bendri įspėjimai ir informacija pirkėjui

Naudojimo
instrukcijos kodas

2.1 - Gamintojo identifikaciniai duomenys

„OIL & STEEL“Mašina darbui aukštyje
Via G. Verdi, 22
41018 SAN CESARIO S/P (MO) - Italija
tel. ++39 059 936811
telefaksas ++39 059 936800
http:// www.oilsteel.com
el. paštas: info@oilsteel.com

2.2 - Atsakomybės ribojimo pareiškimas
Gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei:
10
(MDKP) platforma naudojama netinkamai;
11
atliekami neleistini (MDPK) platformos pakeitimai arba neleistinas darbas su (MDPK) platforma;
12
nesilaikoma greitkelių kodekso ir taisyklių gabenant įrenginį iš vienos vietos į kitą;
13
dalinai arba visiškai nesilaikoma nurodymų;
14
techninė priežiūra yra nepakankama;
15
naudojamos neoriginalios atsarginės dalys arba dalys, kurios nėra skirtos specialiai šiam modeliui;
16
esama išskirtinių oro sąlygų.

2.3 - Nurodymai dėl techninės pagalbos prašymų teikimo ir atsarginių dalių užsakymo
Gedimų ar defektų atveju, dėl kurių reikia kvalifikuotų specialistų pagalbos ir atsiranda poreikis užsisakyti
atsarginių dalių, susisiekite su gamintoju arba artimiausiu techninės pagalbos centru tiesiogiai telefonu arba
faksu.

Leid. 00

Straipsnio leidimas

Leid. 00

2 skyrius

- 1/6 -

Skyriaus
puslapio
numeris

Skyriaus, kuriam
priklauso puslapis
numeris
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1.2 - Naudojimo instrukcijos naudojimas
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija, reikalinga (MDKP) platformos, nurodytos ant
viršelio, naudojimui ir techninei priežiūrai. (MDKP) platforma naudojimo instrukcijoje dar vadinama
mašina.
Prieš pradėdamas naudoti mašiną, operatorius turi perskaityti ir suprasti šioje naudojimo instrukcijoje
pateiktus nurodymus, ypatingą dėmesį skiriant nurodymams, kurie išskirti grafiniais simboliais (žr. 1.5
skyrių).
Jei kyla abejonių dėl nurodymų aiškinimo, dėl patikslinimo kreipkitės į gamintoją arba į vieną iš
įgaliotų pagalbos centrų.

1.3 - Naudojimo instrukcijos laikymas
Ši naudojimo instrukcija yra neatskiriama (MDKP) platformos dalis ir:
-turi būti laikoma lengvai pasiekiamoje vietoje netoli nuo mašinos, ji taip pat turi būti laikoma
sausoje vietoje ir atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių;
-turi būti pateikta kartu su mašina, jei ji parduodama, ir išlikti naudotina visu (MDKP) įrenginio
eksploatacijos laikotarpiu, iki kol įrenginys atiduodamas į metalo laužą.
Jei naudojimo instrukcija nusidėvi ar yra sugadinama, paprašykite gamintojo naujos kopijos,
nurodydami, jei įmanoma, kodo numerį ir leidimą, esančius tituliniame puslapyje.

1.4 - Naudojimo instrukcijos publikavimo apribojimai
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta techninė informacija lieka “Oil & Steel“ nuosavybe ir turi būti
laikoma konfidencialia.
Todėl draudžiama net dalinai reprodukuoti naudojimo instrukciją be gamintojo raštiško sutikimo.
Taip pat draudžiama pasitelkti šią naudojimo instrukciją kitiems tikslams nei įrenginio naudojimui ir
techninei priežiūrai.
Bet kokie pažeidimai turi būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

-2/4-
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1.5 - Naudojimo instrukcijoje naudojami grafiniai simboliai
Grafiniais simboliais siekiama atkreipti dėmesį į procedūras, kurių metu kyla pavojus saugumui. Norint
naudoti mašiną saugiai, būtina laikytis prie grafinių simbolių pateiktais nurodymais.

PAVOJUS!!!

Nurodoma informacija ar procedūros, kurių tiksliai nesilaikant gresia
mirtis arba rimtas sužalojimas.

DĖMESIO!!!

Nurodoma informacija ar procedūros, kurių tiksliai nesilaikant gali
grėsti mirtis arba rimtas sužalojimas.

ĮSPĖJIMAS!!!

Nurodoma informacija ar procedūros, kurių tiksliai nesilaikant galimi
nežymūs sužalojimai arba įrenginio pažeidimai.

Pastaba
Čia nurodoma naudinga ir svarbi informacija bei procedūros.

Leid. 00
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DĖMESIO!!!
-Šioje naudojimo instrukcijoje yra keletas iliustracijų, kuriose
(MDKP) platforma pavaizduota su nuimtais gaubtais ar
plokštėmis.
-Niekada nenaudokite mašinos be visų gaubtų ir apsaugų.

1.6 - Terminai

Mobilioji darbinė kėlimo platforma (MDKP): mašina, leidžianti pasiekti aukštai esančias darbo
vietas liekant ant darbinės platformos.
Darbinė platforma: uždara platforma arba kabina, kurią galima pakelti į reikalingą darbo zoną ir iš
kurios galima atlikti remonto, apžiūros ir panašius darbus.
Prailginama konstrukcija: konstrukcija, sujungta su pagrindo rėmu ir darbine platforma, sudaryta
iš teleskopinių arba pantografo strėlių, leidžiančių darbinei platformai judėti.
Rėmas: MDKP pagrindas.
Stabilizatoriai: mechanizmai, skirti stabilizuoti MDKP, sudaryti iš prailginamų strėlių ir hidraulinių
cilindrų.
Kėlimas ir nuleidimas: strėlės pakėlimo ir nuleidimo veiksmas aplink atramos tašką.
Strėlė: šarnyrinė, prailginama strėlė, kuri jungia darbinę platformą ir teleskopinę strėlę.

-4/4-
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2

Bendrieji įspėjimai ir informacija pirkėjui

2.1 - Gamintojo identifikaciniai duomenys

„OIL & STEEL“ Mašina darbui aukštyje
Via G. Verdi, 22
41018 SAN CESARIO S/P (MO) - Italija
tel. ++39 059 936811
telefaksas ++39 059 936800
http:// www.oilsteel.com
el. paštas: info@oilsteel.com

2.2 - Atsakomybės ribojimo pareiškimas
Gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei:
- (MDKP) platforma naudojama netinkamai;
- atliekami neleistini (MDPK) platformos pakeitimai arba neleistinas darbas su (MDPK)
platforma;
- nesilaikoma greitkelių kodekso ir taisyklių gabenant mašiną iš vienos vietos į kitą;
- dalinai arba visiškai nesilaikoma nurodymų;
- techninė priežiūra yra nepakankama;
- naudojamos neoriginalios atsarginės dalys arba dalys, kurios nėra skirtos specialiai
šiam modeliui;
- esama išskirtinių oro sąlygų.

2.3 - Nurodymai dėl techninės pagalbos prašymų teikimo ir atsarginių dalių
užsakymo
Gedimų ar defektų atveju, dėl kurių reikia kvalifikuotų specialistų pagalbos ir atsiranda poreikis
užsisakyti atsarginių dalių, susisiekite su gamintoju arba artimiausiu techninės pagalbos centru
tiesiogiai telefonu arba faksu.

Leid. 00
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2.4 - Garantija
Jei kitaip nenurodyta sutartyje, garantija:
1) galioja 12 mėnesių nuo pristatymo datos;
2) galioja visų MDKP platformos dalių, kurių medžiagos turi defektų ar kurios tinkamai
neveikia, pakeitimui ir remontui;
3) tik “Oil & Steel“ dirbtuvės yra kvalifikuotos atlikti mašinos garantinį remontą;
4) dalių pakeitimas arba remontas turi būti atliekamas kuo greičiau įgaliotose “Oil & Steel“
dirbtuvėse, laikantis gamintojo reikalavimų. Vėlavimas pritaikant garantiją nesuteikia klientui
teisės į žalos atlyginimą ar garantijos teisių pratęsimą.
5) Šioms dalims garantija netaikoma:
a) elektriniams komponentams (lemputėms, saugikliams, elektromagnetiniams vožtuvams ir t.
t.);
b) dalims, kurios įprastai susidėvi, naudojant kiekvieną dieną (slankiojantiems skriemuliams,
poveržlėms, alyvos filtrams ir t. t.);
c) visoms kitoms ne “Oil & Steel“ suteiktoms dalims (kurioms taikoma originalaus tiekėjo
garantija).
6) Garantija netaikoma šiais atvejais:
a) (MDPK) platformos elementams, kurie buvo modifikuoti ar keisti bet kokiu būdu;
b) jei keičiami slėgiai ir / (arba) pašalinami hidraulinės sistemos vožtuvų sandarikliai;
c) jei (MDKP) platforma naudojama netinkamai;
d) jei naudojami ne “Oil & Steel“ nurodyti tepalai ir filtrai;
e) jei naudojamos neoriginalios atsarginės dalys arba dalys, kurios nėra skirtos būtent šiam
modeliui;
f) jei darbus atlieka dirbtuvės, kurios nėra įgaliotos “Oil & Steel“;
g) jei naudojami netinkami varytuvai (tokie kaip endoterminiai varikliai, darbo velenai ir
hidrauliniai siurbliai) arba varytuvai, neatitinkantys “Oil & Steel“ pateiktų savybių;
h) jei įrengiami “Oil & Steel“ nepatvirtinti priedai ir įranga.
7) “Oil & Steel“ pasilieka teisę atlikti bet kokius pakeitimus, kurie, jos manymu, yra reikalingi
patobulinti savo produktus, tačiau ji neprivalo taikyti tokių pakeitimų anksčiau pastatytoms, jau
tiekiamoms, gaminamoms ar jau užsakytoms (MDKP) platformoms.
8) Pirkėjas neturi teisės į tiesioginės ar netiesioginės žalos atlyginimą bet kurio iš aukščiau
aprašytų punktų atveju. Jis taip pat neturi teisės į garantijos teisių pratęsimą, sutarties nutraukimą
ar mokėjimų uždelsimą.

-2/6-
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2.5– Apibrėžimai
Pavojinga zona:
bet kuri vieta mašinos viduje ir / (arba) šalia jo, kuriame asmuo gali patirti susižalojimą ar žalą.
Rizikuojantis asmuo
bet kuris asmuo, visiškai ar iš dalies esantis pavojingoje zonoje.

2.6 - Įgaliotas personalas
Operatorius:
asmuo ar asmenys, paskirti valdyti (MDKP) platformą.
Vartotojas:
vartotojas yra asmuo, įstaiga ar įmonė, įsigiję ar išsinuomoję mašiną ir ketinantys ją naudoti pagal
paskirtį.
Specializuotas personalas:
šis terminas reiškia žmones, kurie atlieka specializuotus tyrimus ir todėl sugeba atpažinti pavojus,
kylančius naudojant mašiną ir gali užkirsti kelią tokiems pavojams.
Įgaliotas personalas:
šis terminas reiškia kvalifikuotus žmones, kuriuos vartotojas paskiria atlikti nustatytą darbą.

2.7 - Prie šių instrukcijų pridedamos kitos instrukcijos
Siekiant užtikrinti, kad (MDKP) platforma būtų naudojama ir prižiūrima tinkamai, taip pat prašome
vadovautis:
- transporto priemonės naudojimo instrukcija;
- operatorių saugos instrukcija;
- apsauginių diržų naudojimo instrukcija;
- kabelių naudojimo instrukcija;
- jungties (spyruoklinio spaustuko) naudojimo instrukcija;
- apsauginių diržų komponentų lapu;
- atsarginių dalių katalogu.

2.8 - Taikomi standartai ir įstatymai
(MDKP) platforma atitinka teisinius direktyvų 98/37, 89/336, 73/23 EEB reikalavimus ir vėlesnius
pakeitimus.
Ji taip pat atitinka punktus dėl suderinto konkretaus projekto reglamento EN 280.

Leid.00.
00
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2.9 - Techninės pagalbos centrai ir įgaliotos dirbtuvės

- 4/6 -

Skyr. 2
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2.10 - Bendrieji saugumo įspėjimai
PAVOJUS!!!
-Neleiskite įrenginiu naudotis pašaliniams asmenims.
-Pritvirtinkite (MDKP) platformą prie tvirto, kuo mažesnį
nuolydį turinčio pagrindo, toliau nuo griovių, iškastų vietų,
kanalizacijos ir t.t. kraštų. Pagrindas turi išlaikyti didžiausią svorį,
nurodytą ant plokščių, pritvirtintų prie stabilizatorių.
-Mašiną paleiskite tik tada, kai toje vietoje nėra nieko, kas
trukdytų platformos judėjimui.
-Darbinėje platformoje operatorius privalo dėvėti apsauginį
šalmą, gautus drabužius ir saugos diržą, pritvirtintą prie pačios platformos.
-Operatoriui niekada negalima persisverti per strypus,
esančius aplink darbo platformą: jis turi išlaikyti darbinę padėtį,
kai pėdos yra tvirtai pastatytos ant pagrindinės plokštės.
-Operatorius taip pat turi dėvėti apsauginį šalmą ir drabužius,
gautus su platforma (MDKP) platformos bazėje.
-Griežtai draudžiama lipti ant darbinės platformos, kai ji yra
prailginta ar nulipti nuo platformos, kai ji nėra ramybės
padėtyje.
-Visi manevrai, reikalingi norint pasiekti darbo vietą, turi būti
atliekami su operatoriumi ant darbinės platformos.
-Manevruoti nuo žemės leidžiama tik avariniu atveju.
-Judinkite svirtis palaipsniui ir palengva, kad išvengtumtė
platformos trūkčiojimo.
-Būkite ypač atsargūs, dirbdami šalia suolų, ant šlaitų ir ant
slidžios žemės.
-Dirbdami šalia žemos įtampos viršutinių elektros kabelių, kai
gali būti atsitiktinis kontaktas tarp (MDKP) platformos laikiklių ir
kabelių, visada dirbkite labai atsargiai ir ypatingai saugokitės,
kad nepaliestumėte kabelių. Tačiau visais atvejais reikia
laikytis galiojančių taisyklių.
-Dirbdamas šalia elektros laidų, operatorius visada privalo
paprašyti specialių instrukcijų iš savo viršininko ir įsitikinti, kad
jam yra aiškiai nurodyta, kaip tęsti ir atlikti darbą. Šie darbo
metodai turi būti nagrinėjami kiekvieną kartą, siekiant
užtikrinti, kad jie atitinka galiojančias taisykles ir jų visada
reikia laikytis.
-Pastatykite uždarytą mašiną ant tvirto, lygaus pagrindo, kuris
yra pakankamai platus patikrinimams atlikti. Jei ši sąlyga
netenkinama ir mašina pastatoma ant nuožulnaus pagrindo,
po ratais pastatykite apsauginius stabdžius.
-Sustabdykite variklį, ištraukite užvedimo raktelius ir išjunkite
pagrindinį jungiklį elektros skydelyje.
-Įsitikinkite, kad stovint su atvira mašina (mugėse, parodose ir
t.t.), iš stabilizatoriaus kėliklių neteka alyva.
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3

(MDKP) platformos aprašymas

3.1 - Bendras aprašymas
Ant sunkvežimio montuojama pakeliama darbinė platforma intervencijoms iš oro.
Pagrindinė struktūra
Kokybiškas plieno lakštas ir vamzdinė konstrukcija, pritvirtinta prie sunkvežimio važiuoklės
varžtais. Neslystanti aliuminio pagrindinė plokštė ir šoninės kopėčios, leidžiančios patekti į
pagrindinės plokštės zoną.
Stabilizavimas
Platforma sumontuota 4-iomis stabilizatoriaus atramomis, pritvirtintomis ant prailginamų strėlių.
Kolona
Kolona pagaminta iš kokybiško plieno lakšto.
Kolona valdoma hidrauliškai ir sukasi ant atraminio guolio su dvigubais rutuliniais guoliais.
Strėlės skyriaus pagrindas
Teleskopinio veikimo metu su hidrauliniu prailginimu; jis pagamintas iš sulankstyto ir suvirinto
lakštinio plieno su didele našumo riba.
Šarnyrinis strėlės mazgas (strėlė)
Jis pagamintas teleskopiniu veikimo principu su hidrauliniu pratęsimu.
Darbinė platforma
Ji pagaminta vien iš cinkuoto plieno ir turi dvi šonines angas, kad operatoriai galėtų lengvai patekti
į vidų.
Šios angos yra apsaugotos vartais.
Darbinės platformos išlyginimas
Atliekamas naudojant elektrohidraulinį įrenginį, valdomą išlyginimo plokštės pagalba.
Valdymas
(MDKP) platformoje pilnai sumontuota elektrohidraulinė valdymo ir stebėjimo sistema.
Mašina stabilizuojama, naudojant elektrohidraulinius valdiklius su nepriklausomu stabilizatorių,
esančių rėmo lygyje, manevravimu.
Pakeltos strėlės daliai yra dvigubi valdikliai, vienas yra ant rotacinio bokšto, o kitas - ant darbinės
platformos ir jie yra valdomi dviem proporcingomis vairasvirtėmis su galimybe vienu metu atlikti
daugiau nei vieną manevrą.
Abiejose valdymo vietose, kartu su vairasvirtėmis yra įjungimo ir pavojaus signalinės šviesos,
avarinis mygtukas ir variklio paleidimo mygtukas.
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3.2 - (MDKP) pagrindinės dalys
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- (MDKP) komponentų sąrašas
1

- Stabilizatoriaus kėliklis

2

- Stabilizatoriaus atraminė plokštė

3

– Rėmas

4

- Stabilizatoriaus skersinė sija

5

- Stabilizatoriaus skersinis prailginimo kėliklis

6

- Penktasis ratas

7

- Sukimosi reduktorius

8

- Fiksuotas balastas

9

– Kolona

10- Strėlės kėlimo ir nuleidimo domkratas
11 - 1-oji strėlė
12 - Strėlės prailginimo kėliklis
13 – 3-ioji strėlė
14 - Darbinės platformos išlyginimo valdymo kėliklis
15 - Avarinis varikliu varomas siurblys
16 - 2-oji strėlė
17 – Šarnyrinės strėlės 1-oji atrama
18– Šarnyrinės strėlės kėlimo ir nuleidimo domkratas
19 – Šarnyrinės strėlės 2-oji atrama
20- Šarnyrinės strėlės slenkamojo judėjimo suspaustas jungiamasis strypas
21 – Šarnyrinės strėlės slenkamuoju judėjimu varomas jungiamasis strypas
22– Šarnyrinės strėlės atramos prailginimo kėliklis
23 - Darbinės platformos išplėtimo kėliklis
24- Hidraulinės alyvos bakas
25- Darbinės platformos rotacijos variklis
26- Apatinė atrama
27- Darbinės platformos rotacijos penktasis ratas
28- Darbinės platformos viršutinė atrama
29- Darbinė platforma
30- Kolonų valdikliai
31 – Kolonų avariniai valdikliai
32 - Stogas ant kolonos stulpo
33 - Dešinės pusės valdymo skydelis
34 – Šarnyrinės strėlės 3-oji atrama
35 - Pagalbiniai variklio valdikliai
36 - Kairysis šoninis valdymo skydelis
37 – Strėlių prailginimo grandinės
38 - Darbinės platformos valdikliai
39 – Pagrindinė plokštė
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3.3 - Priedai pateikiami kartu su mašina
1- Saugos diržai (n 3);
2- saugos kabeliai (n 3);
3- saugos jungtys (spyruokliniai fiksatoriai) (n 3).

3.4 - Pagrindiniai papildomi reikmenys

1- Pagalbinis variklio blokas.
Leidžia naudoti (MDKP) platformą, nenaudojant sunkvežimio variklio.
Tačiau abu varikliai negali būti naudojami vienu metu.
Žr. pridedamas pagalbinio variklio gamintojo instrukcijas.
2- Srovės generatoriaus blokas.
Gamina elektros energiją be elektros tinklo.
Žr. pridedamas srovės generatoriaus gamintojo instrukcijas.
3- Hidraulinis valytuvas.
Ant darbinės platformos gamina slėgio vandens srovę. Žr. pridedamas hidraulinio valytuvo
konstruktoriaus instrukcijas.
4- Suslėgto oro blokas.
Ant darbinės platformos gamina suspaustą orą.
Žr. pridedamas kompresoriaus gamintojo instrukcijas.
5- Gervė (keltuvas) ant darbinės platformos.
Leidžia pakelti krovinius (ne daugiau kaip 100 kg) darbinėje platformoje.
Žr. pridedamas instrukcijas.
6- Darbinė platforma su sulankstomu šoniniu skydeliu “ETERNIT”.
Leidžia operatoriams laisvai ir saugiai dirbti dideliame aukštyje.
Žr. pridedamas instrukcijas.
7- Gervė (keltuvas) su maks. 500 kg galingumu.
Įrengtas darbinės platformos vietoje, leidžia pakeisti (MDKP) platformos naudojimą ir tai yra
krovimo įrangos komponentas.
Žr. pridedamas instrukcijas.
8- Kabina kolonos avariniam valdymui
Įrengta vieta atsisėsti, iš kurios puikiai matosi visa darbo vieta.
Pagal pageidavimą gali būti įrengta šildymo sistema.
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4

Techniniai duomenys ir savybės

4.1 - Bendri matmenys
4.1.1 - Montavimas ant “IVECO” 190 E30 (žingsnis 4100 1350 mm)
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4.2 - Techniniai duomenys
(MDKP) platformos išlyginimas:
Darbinė strėlė:
Šarnyrinė strėlė:
Darbinės strėlės kampas:
Šarnyrinės strėlės kampas:
Darbinės platformos rotacija:
Viršutinės konstrukcijos rotacija:
Valdikliai:
Galios padidinimas:
Alyvos bako talpa:
Siurblys:
Sistemos slėgis:
Maks. vėjo greitis:
Elektros sistemos įtampa:
Maks. rankinė jėga:
Manevravimo greitis:
Maks. talpa:
Operatorių skaičius:
Maks. darbinis aukštis:
Maks. darbo diapazonas:
(MDKP) maks. leidžiama nuolydžio paklaida:

uždaros grandinės elektrohidraulinė galia
trijų dalių teleskopinė
trijų dalių teleskopinė
0/+ 85
0/+ 170
90 dešinė / 90 kairė / 350 (pasirinktinai)
360 (tęstinė)
įjautrinta elektrohidraulika
pneumatinė sankaba
200 l
su pavaromis
210 barų
12,5 m/sek.
24 V
40 daN
0,4 m/sek.
280 kg / 400 kg
3
35 m
26 m (1)
3% (1,7)

Stabilizatoriai:

su hidrauliniu nuleidimu ant hidraulinių
pailginamų skersinių sijų

Min. montavimas:

PTT 26 t

Eiga:
- transporto priemonės endoterminis variklis:
Pasirinktinai
- Elektrinio siurblio
elektrinis variklis:
dažnis:
galia:
Pagrindinės pasirinktinės dalys:
pagalbinis variklis:
suspausto oro sistema:
hidraulinio valymo sistema:
srovės generatorius:
susidūrimo prevencijos prietaisas
tarp darbo platformos ir strėlės:
(keltuvas):
darbo platformos gervė (keltuvas):

(žr. transporto priemonės instrukciją)

V 220
Hz 50
2,2 kw
(žr. pagalbinio variklio vartojimo instrukcijas)
antžeminė linija iki darbo platformos
antžeminė linija iki darbo platformos
V 220 / V 380
gervė su indukciniais jutikliais
galingumas kg 500
maks. galingumas kg 100

(1) su operatoriumi ant darbinės platformos
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4.3 - Darbo zonos diagrama
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4.4 - Triukšmo emisija
Triukšmo emisija yra sunkvežimio vidaus degimo variklio arba pagalbinio degimo variklio (jei yra)
sukeliamas triukšmas; žr. atitinkamas gamintojo instrukcijas.

4.5 - Dujų emisija
- Dujos, susidarančios deginant endoterminio variklio degalus:
1) transporto priemonės variklio;
2) pagalbinio variklio (jei yra).
- Kuro garai, išsiskyrę degalų papildymo etape.
- Vandenilis, kurį gamina transporto priemonės variklio starterio akumuliatorius.

4.6 - Vibracijos
Sunkvežimio į konstrukciją perduodamos vibracijos yra nereikšmingo lygio.

4.7 - Elektromagnetinis suderinamumas
Visi mašinos komponentai, kuriems taikoma EEB direktyva 89/336 (ir vėlesni pakeitimai) dėl
elektromagnetinio suderinamumo, atitinka minėtą direktyvą.
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5

Platformos laikymas, gabenimas ir tvarkymas

5.1 - Laikymas
Jei mašina ilgą laiką bus nenaudojama, ją reikėtų laikyti patalpoje, apsaugotoje nuo oro sąlygų ir
uždengti uždangalu.
Laikymo vieta neturi būti pernelyg drėgna ar dulkėta.
Venkite bet kokių aplinkos sąlygų, kurios laikui bėgant galėtų pakenkti transporto priemonės ir
(MDKP) mašinos veikimui.
Transporto priemonės laikymo sąlygas rasite instrukcijose, pateiktose minėto transporto priemonės
gamintojo vadove.

5.2 - Platformos gabenimas
Mašiną galima gabenti iš vienos vietos į kitą naudojant šią transporto priemonę, nes įrenginys, kartu
sudarytas iš platformos ir transporto priemonės yra tinkamas važiavimui įprastais keliais.

PAVOJUS!!!
- Prieš pradėdami vairuoti, įsitikinkite, kad:
- stabilizatoriai įjungti į ramybės būseną;
- kopėčios iki laiptelio paviršiaus yra uždarytos;
- (MDKP) platforma uždaryta į ramybės būseną (nes ji gali
atsitrenkti į tiltus ar kitas panašias kliūtis);
- atjungtas maitinimas;
- ant laiptelio paviršiaus ir darbinės platformos nėra jokių daiktų.
- Nepamirškite laikytis įprastų greitkelio taisyklių ir laikytis visų
kelio ženklų nurodymų, ypač susijusių su aukščio apribojimais.
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5.3 - Mašinos valymas
PAVOJUS!!!
- Neplaukite ir nevalykite mašinos, jei ji prijungta prie maitinimo
šaltinio (220 V).

DĖMESIO!!!
- Niekada nevalykite benzinu, tirpikliais ar kitais degiais skysčiais.
- Naudokite tik komercinius tirpiklius, kuriems buvo suteiktas leidimas,
kurie yra nedegūs ir netoksiški.
- Valydamas mašiną, operatorius privalo dėvėti asmenines apsaugos
priemones (apsauginius drabužius, pirštines, akinius ir kt.).
- Medžiagą, su kuria buvo valoma mašina, reikia utilizuoti pagal šalyje
galiojančias taisykles.

(MDKP) platformą nuplaukite su skalbimo mašina.
Patariama naudoti mašiną su plačia vandens srove, kurios temperatūra yra nuo + 60 C iki +70 C.
Pastaba
Nenukreipkite aukšto slėgio vandens srovės į elektrinius komponentus, nes tai gali juos sugadinti.

Džiovinkite visas dalis suspaustu oru (jei įmanoma, karštu oru), laikydami srovę bent 300 mm
atstumu nuo džiovinimo paviršiaus.
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5.4 - Mašinos atidavimas į metalo laužą
Mašiną turi atiduoti į metalo laužą specialistai, turintys reikiamų įgūdžių mechanikos ir elektros
srityse.
- Ištuštinti slėgio turinčią hidraulinę grandinę.
- Iš hidraulinės alyvos bako ir hidraulinių kėliklių išpilti panaudotą alyvą.
- Išardyti mašiną ir atskirti dalis pagal medžiagos tipus.
- Nusiųsti medžiagas į įvairius surinkimo punktus, kad jie būtų atskirti ir kad būtų apdorotos
užterštos dalys, laikantis galiojančių įstatymų toje šalyje, kurioje mašina ardoma.

Pastaba
Kai mašina bus išmesta į metalo laužą, praneškite mums.
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Veikimas ir naudojimas

6.1 - Paskirtis
Mašina gali veikti patalpose arba lauke, jei nėra lietaus, sniego ir / (arba) stipraus vėjo.
(MDKP) platforma sukurta naudoti šiose srityse:
- pastatams (sienoms dažyti, priežiūrai, dangoms, konstrukcijoms apžiūrėti ir restauruoti);
- žemės ūkyje (genėjimui);
- pramonėje (elektros linijų priežiūrai, kai jos neveikia).
Bet koks kitas naudojimas, neįtrauktas ar nenurodytas šiose instrukcijose, yra laikomas netinkamu
ir neteisėtu.

6.2 - Neleistinas naudojimas
- Draudžiama naudoti mašiną prie degiųjų ar sprogstamųjų medžiagų / dujų.
- Draudžiama naudoti mašiną esant lietui ar sniegui.
- Draudžiama naudoti platformą (MDKP) kaip kraną.
- Draudžiama naudoti (MDKP) platformą objektų stūmimui ar traukimui horizontaliai arba į šonus.
- Draudžiama naudoti platformą (MDKP), jei jos laikoma apkrova viršija didžiausią leistiną darbo
platformos apkrovą (asmuo + įranga), žr. “Techninius duomenis”.
- Draudžiama naudoti (MDKP) platformą esant vėjui, kurio greitis viršija didžiausią leistiną greitį
(žr. 4.2 punktą “Techniniai duomenys “).
- Draudžiama naudoti (MDKP) platformą su sugedusiais saugos įtaisais ir / (arba) be apsaugų.
- Draudžiama valdyti mašiną nuo žemės, kai operatorius yra ant darbinės platformos, išskyrus
avarinius atvejus.
- Draudžiama naudoti mašiną be apsauginių šalmų, saugos diržo ir asmeninių saugos priemonių.
- Draudžiama darbo metu bet kokią (MDKP) platformos dalį remti ant kitų statinių, ar fiksuotų, ar
mobilių.
- Draudžiama naudoti elektrinius įrankius ant darbinės platformos esant lietui, sniegui ir pan.
- Draudžiama naudoti mašiną su elektriniu varikliu ir / (arba) elektriniais įrankiais ant platformos be
įžeminimo plokštės, tinkamai sujungtos su mašinos konstrukcija.
- Draudžiama ant darbinės platformos tvirtinti reklaminius ir panašius ženklus, nes jie padidina
vėjo jėgą prieš platformą (MDKP).
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- Draudžiama per daug apkrauti darbinę platformą medžiagomis ar asmenimis, kai ji yra
pakelta. Toks veiksmas gali pakenkti (MDKP) platformos stabilumui.
- Draudžiama lipti ant skersinių, esančių aplink darbinę platformą, naudoti laiptelius ar bet kokį kitą
objektą, kad užliptumėte aukščiau. Visada laikykitės tinkamos padėties, dirbdami, kai kojos tvirtai
stovi ant mobiliosios pakeliamos darbinės platformos pagrindinės plokštės.
- Draudžiama lipti ant darbinės platformos, kai ji pakelta.

6.3 - Veikiančios aplinkos ribos
Mašina normaliai veiks tokiomis išorinėmis sąlygomis:
- min. temp.: - 5 C
- maks. temp.: + 40 C
- drėgmė: 80% prie 40 C
- vėjo greitis: mažesnis nei 6pagal Boforto skalę (žr. 6.3.2 punktą).
6.3.1 - Apšvietimas
Mašinoje nėra apšvietimo sistemos.
Siekiant atlikti darbą blogai apšviestose vietose, vartotojas turi dirbtinai apšviesti atitinkamą plotą,
laikydamasis toje šalyje galiojančių taisyklių.
Apšvietimas turi būti pakankamai stiprus, kad operatoriai galėtų matyti:
- avarinius įtaisus;
- avarines ir pavojaus lenteles;
- valdymo plokšteles;
ir tai neturi sukelti potencialiai pavojingo poveikio.
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6.3.2 - Boforto skalė

Vėjo stiprumas
Vėjo
pavadinimas

Boforto
numeris

Vėjo greitis

Vėjo poveikis sausumoje

m/s

Km/h

Ramus

Nuo 0 iki 0,2

1

Ramus, dūmai juda tiesiai į viršų

Lengvas vėjelis

Nuo 0,3 iki 1,5

Nuo 1 iki 5

Vėjo kryptį rodo tik dūmų judėjimas,
bet ne vėtrungė

2

Lengvas brizas

Nuo 1,6 iki 3,3

Nuo 6 iki 11

Vėjas jaučiamas pučiant prieš
veidą, lapai ošia, juda vėtrungės

3

Švelnus vėjelis

Nuo 3,4 iki 5,4

Nuo 12 iki 19

Lapai ir šakos juda, vėjas išskleidžia
vėjo rankoves

4

Vidutinio
stiprumo
vėjas

Nuo 5,5 iki 7,9

Nuo 20 iki 28

5

Gaivus vėjas

Nuo 8,0 iki 10,7

Nuo 29 iki 38

Pradeda judėti maži lapuočiai.
Ant ežerų atsiranda bangų putos

6

Stiprus vėjas

Nuo 10,8 iki 13,8

Nuo 39 iki 49

Smarkiai juda stiebai, juda telefono
kabeliai, sunku naudoti skėtį

7

Vidutinio
stiprumo
audra
(ar
beveik audra)

Nuo 13,9 iki 17,1

Nuo 50 iki 61

Visi medžiai juda, šiek tiek sunku
judėti prieš vėją

8

Gaivi audra
(ar audra)

Nuo 17,2 iki 20,7

Nuo 62 iki 74

Nuo medžių lūžta šakos, vaikščioti
lauke yra labai sunku

9

Stipri audra

Nuo 20,8 iki 24,4

Nuo 75 iki 88

Nedideli apgadinimai namams (krenta
kamino dangos ir stogo čerpės)

Nuo 24,5 iki 28,4

Nuo 89 iki 102

Išraunami medžiai, didelė žala
namams

0
1

10

Tikra audra

Leid. 00

Skyr. 6

Vėjas neša numestus popierius ir
kartoną, judina šakas ir plonus
stiebus
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6.4 - Operatoriaus darbo vieta
Operatorius turi valdyti mašiną tik iš darbinės platformos.

6.5 - Pavojingos zonos
Pavojinga zona atitinka darbo zoną, kai strėlės prailginimas yra didžiausias horizontalioje padėtyje.

Pavojinga
zona

* R = 26000 mm
pav. 6.5.1

352615

6.6 - Liekamieji pavojai

Mechaninio pobūdžio pavojus
Kontaktas su šarnyrinėmis mašinos dalimis, tokiomis kaip:
- stabilizatoriai;
- kolona;
- strėlės sujungimas
gali baigtis galūnių sutraiškymu ar sužalojimu.

Terminis pavojus
Kontaktas su karštomis pagalbinio variklio dalimis gali sukelti
nudegimus.
Kontaktas su hidraulinės sistemos komponentais gali sukelti
nudegimus.
- 4/26 -

Skyr. 6

Leid. 00
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6.7 - Asmeninių saugos priemonių naudojimas
Darbinės platformos operatorius privalo dėvėti apsauginį šalmą ir saugos diržą, pritvirtintą prie
pačios platformos.
Šalmą taip pat privalo dėvėti operatorius, dirbantis prie (MDKP) platformos pagrindo.
Be to, visada dėvėkite apsauginius drabužius, būdingus darbui; norėdami sužinoti, kokia įranga
reikalinga, klauskite darbdavio ar už saugą atsakingo asmens.

6.8 - Apsauginiai įtaisai ir apsauginiai apvalkalai

PAVOJUS!!!
- Niekada neardykite apsauginių įtaisų ir apsauginių gaubtų.
- Prieš naudodami mašiną, visada įsitikinkite, kad ji yra geros
darbinės būklės. Jei taip nėra, įspėkite už techninę priežiūrą
atsakingą asmenį.

Leid. 00

Skyr. 6
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6.8.1 - Apsauginiai įtaisai

1

1

1

562742A

562741A

562743A

1

562744A

3

3

2

4

282213

3526229

5

6

282216

282217

7

8

10
9
352624

282219

282220

pav. 6.8.1
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11
12

352627A

282222

13

14
352629

3526233

16
15

282226

282224

16

17

282225

282228

pav. 6.8.2

Leid. 00

Skyr. 6
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19

18

282229

282231

21
21
3526230

21

352639

20

22

352637

3526221

pav. 6.8.3
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- Apsauginių įtaisų raktas
1 - Avarinio sustabdymo mygtukas
Raudonas geltoname fone.
Paspauskite mygtuką, norėdami nedelsiant sustabdyti mašiną ir išjungti degimo variklį arba elektrinį
variklį.
Pasukite mygtuką pagal laikrodžio rodyklę, kad mašina vėl galėtų įsijungti.

2 - Maks. slėginis vožtuvas (avarinių valdiklių skirstytuvas)
Apribokite maksimalų darbinį slėgį, kad išvengtumėte perkrovos.

3 – Mašinos, esančios ramybės būsenoje, stebėjimo įtaisas.
Jis susideda iš mikrojungiklių.
Įtaisas patikrina, ar strėlė ir šarnyrinė strėlė yra
tinkamai pastatytos ramybės būsenoje.

4 - Antstato centravimo signalizavimo įtaisas, skirtas nustatyti į ramybės būseną.
Mirksi žalia lemputė, esanti ant strėlės atramos. Kai ji užsidega, signalizuoja apie pakankamą išilginės
antstato ašies išlyginimą. Todėl ją galima nustatyti į ramybės būseną.
5 - Užrakinimo vožtuvai
Jie išdėstyti ant kiekvieno hidraulinio kėliklio.
Jie užkerta kelią kėliklio judėjimui, sugedus tiekimo vamzdžiams ar sutrikus alyvos tiekimui, kad darbinė
platforma nenukristų ant žemės.
6 – Pavarų perjungimo svirties užraktas
Susideda iš pneumatinės pavaros ir yra šalia pavarų perjungimo svirties.
Neleidžia įterpti pavaros, kai (MDKP) kėlimo platforma yra stabilizuota.
Nėra, jei sunkvežimyje yra įtaisas, trukdantis varikliui užvesti, kai įterpiama pavara.
7 – Riboto aukščio mikrojungiklis
Yra ant pagrindinio strėlės pakėlimo strypo.
Kai jis įjungtas, trukdo manevruoti ant (MDKP) platformos, išskyrus atvejus, kai pakeliama / nuleidžiama
strėlė.
8 – Kaiščių blokavimo plokštė
Neleidžia kaiščiui suktis ir išeiti iš savo vietos.
9 – Kaiščių užrakto kablys
Neleidžia kaiščiui suktis ir išeiti iš savo vietos.
10 – Žiedinė veržlė
Sustabdo kaištį, išeinantį iš savo vietos.
11 – Yra stabilizavimo slėgio jungiklis
Slėgio jungiklis patikrina stabilizatorių veikiamą hidraulinį slėgį ant žemės.
12-13- Stabilizatorių skersinių sijų išplėtimo aptikimo įtaisas
Sudarytas iš mikrojungiklių, kurie aptinka:
- mikrokrojungiklis 12: skersinė sija atitraukta;
- mikrojungikliai 13: skersinė sija yra dalinai arba pilnai prailginta.

Leid. 00

Skyr. 6
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Pastaba
Mikrojungikliai nustato (MDKP) platformos prailginimą ir rotaciją, palyginti su atlikto stabilizavimo
tipu.
14 – Maks. slėgio vožtuvas (solenoidiniai vožtuvai ant pagrindo rėmo)
Apribokite maksimalų darbinį slėgį, kad išvengtumėte perkrovos.
15 – Perkrovos jungiklis
Jis nutraukia elektros tiekimą (220 V) sklaidos, trumpojo jungimo ir įžeminimo atveju.
16 – Horizontalus diapazono valdymo įtaisas (prailginimo ribotuvas)
Elektromechaniniu aparatu, valdančiu ir aptinkančiu teleskopinės strėlės (su kabeliu)
prailginimą (2) ir teleskopinės strėlės pasvirimo kampą (su kampo aptikimo jutikliu).
17 – Šoninės pusės veikiantis signalizavimo įtaisas
Mirksinčiomis šviesomis, esančiomis ant kiekvieno stabilizatoriaus.
Kai šviesos įjungiamos, tai rodo, kad stabilizuojančios skersinės sijos yra prailgintos ir
pasiektas atitinkamas šoninis paleidimas.
18 – Darbo selektoriaus valdymo įtaisas
Mikrojungiklių ir kumštelių pagalba.
Išsiaškinkite darbo selektorius, nustatytus pagal stabilizavimo konfigūraciją.
Pasiekę didžiausią leistiną ribą, sustabdykite (MDKP) platformos rotaciją (žr. 6.11.7 punktą).
19 – Horizontalus stebėjimo įtaisas
Jis neleidžia naudoti mašinos, jei ji nėra stabilizuota 2% horizontalaus judėjimo atstumu.
Viršijus šią ribą, pasigirs įspėjamasis signalas.
20 – Grandinės įtempimo stebėjimo įtaisas
Jis susideda iš mikrojungiklio, kuris signalizuoja apie bet kokį strėles atitraukimo grandinių
atsipalaidavimą.
21 – Susidūrimų prevencijos įtaisas (pasirinktinai)
Jį sudaro horizontalios padėties detektorius, esantis ant strėlės ir du indukciniai jutikliai, esantys
po darbinės platformos rotacijos bloku. Neleidžia šarnyrinei strėlei ir darbinei platformai
susidurti darbinės
platformos sukimosi fazėje.
22 – Darbinės platformos apkrovos ribotuvas
Jį sudaro jutikliai, esantys ant darbinės platformos atramos. Signalizuoja per atgalinius
šviečiančius indikatorius ir garso signalus, kai pasiekiama maksimali apkrova, ir sustabdo visus
mašinos judesius.

(2) Linijinis

- 10/26 -

atstumas

tarp

pradinės

teleskopinės

strėles

Skyr. 6

ar

blokelio

padėties.

Leid. 00

5.746.181

6.8.2 - Apsauga

3

1

2

282232

352641

pav. 6.8.4

1- Stogas ant sumontuoto ant kolonos valdymo pulto
Apsaugo kolonoje įrengtoje valdymo stotyje sėdintį operatorių nuo atsitiktinio objektų kritimo.
2- Apsauginė danga
Apsaugo avarinio valdymo pultą nuo atsitiktinio objektų kritimo.

Pastaba
Kai mašinos kabina sumontuota kolonoje, tai pakeičia ir integruoja abi apsaugas.

3- Apsauginis dangtelis
Apsaugo darbinėje platformoje sumontuotą valdymo pultą nuo atsitiktinio objektų kritimo.

Leid. 00

Skyr. 6
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6.9 - Įspėjimai, draudimai ir pavojaus ženklai

DĖMESIO!!!
- Visada laikykitės įspėjimų, esančių ant lentelių, nes to nepadarę,
galite patirti rimtų sužalojimų ar nelaimingų atsitikimų.
- Įsitikinkite, kad lentelės visada yra ir jos yra įskaitomos. Jei taip
nėra, pritaikykite jas arba pakeiskite.

6.9.1 - Įspėjamosios, draudžiamosios ir pavojaus lentelės ant stabilizatorių
Pastaba
Lentelės „1“, „2“ ir „3“ yra ant visų keturių stabilizatorių
C
B

C
D
B

A
A
3526227

B

A

2

1

D

C
ATTENZIONE
ATSARGIAI
ACHTUNG
ATTENTION

ATTENZIONE
ATSARGIAI
ACHTUNG
ATTENTION

3

P. maks. daN/cm 2=12
P. maks.daN =15000

21

COD. 5.745.009

COD. 5.745.180

COD. 5.745.008

5.745.180

5.745.009

5.745.008

UŽTIKRINKITE
ELEKTROS
ĮŽEMINIMO JUNGTĮ

5.745.066

pav. 6.9.1
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6.9.2 - Įspėjamosios, draudžiamosios ir pavojaus lentelės ant kolonos ir rėmo

A

A

B
D

C

E

F
G
3526226

B

A

C

D

5
ĮSPĖJIMAS!
Manevruokite mašiną rankinio
aptarnavimo metu tik avariniu
atveju.

4

“OIL & STEEL s.r.l.”

MACC HIN E PER L A VORO AEREO

Via A.Volta,20 Gaggio di Piano
Castelfranco Emilia (MO)
Tel. + 39-59-921770
Fax +39-59-921780
Filiale: Via W. A. Mozart, 91
41100 Modena (MO)

REKOMENDUOJAMA NAFTOS HIDRAULINĖ SISTEMA

AGIP ARNICA 46

SVARBU !
Visi rankiniai manevrai
su operatoriumi
netaikomi.

-Vietato sostare nel raggio
d' azione della macchina
-Il est interdit de stationner
dans la rayon d'action de
la machine
-

Griežtai laikykitės
nusileidimo avarinėje
padėtyje instrukcijų,
nurodytų vadove
“Naudojimas ir
priežiūra”.

Laikykitės atokiai nuo
mašinos zonos

-Aufenthalt im Arbeitsbereich
der Maschine verboten
COD. 5.745.006

7

COD. 5.745.084

5.745.006

281643

2422138

281642

E

G
SERBATOIO OLIO IDRAULICO
HIDRAULINIS NAFTOS BAKAS

8

RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE
HYDRAULIKÖLTANK

ATSARGIAI:

COD. 5.745.081

Prieš destabilizuojant mašiną
patikrinkite, ar platformos dalis ant rėmo yra
visiškai uždaryta.

5.745.081

Skersinis
pratęsimas

F
SERBATOIO GASOLIO
DYZELIO ALYVOS
BAKAS
RESERVOIR GAZOLE
GASÖLTANK

10

Grįžtamasis
skersinis

Grąžinimo
stabilizatoriai

Stabilizator
iaus pratęsimas

Bandomoji
platformos
dalis

Bandomieji
stabilizatoriai
Cod.5.745.155

9
COD. 5.745.082

5.745.082

5.745.155

pav.
6.9.2

Leid. 00

Skyr. 6
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6.9.3 - Įspėjamosios, draudžiamosios ir pavojaus lentelės ant avarinių valdiklių padėties

B

A

C

G

D

19A

19B

19D

19C

19E

19F

COD. 5.745.010

E
G

352648

5.745.010

F

B

A
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
P O R T A TA M A S S I M A :
CAPACIT E
MA X:
M A X . AR B EI T S L A S T :
MAX.CAPAC ITY:
CA P A CI D A D MAXIMA:

80 Kg .
80 K g.

PORTATA
MASSIMA
280 Kg.
280kg
3 OPERATORI

MAX.ARBEITSLAST:
MAX.CAPAC ITY:
CAPACIDAD MAXIMA:

80 K g. 80 K g. 80 Kg . 40 K g.

QUADRO COMANDI DESTINATO ESCLUSIVAMENTE
ALLA DISCESA IN ASSETTO DI EMERGENZA!
VALDYMO SKYDAS TIK AVARINĖMS SITUACIJOMS!
TABLEAU DE COMMANDE DESTINE EXCLUSIVEMENT
A LA DESCENTE EN ETAT D'URGENCE!
SCHALTFELD AUSSCHLIESSLICH ZUM ABSINKEN
BEI NOTZUSTAND BESTIMMT!
COD. 5.745.083

14

80 K g.
40 Kg.

PORTATA MASSIMA:
CA PA CIT E M A X :

11

16

PORTATA
MASSIMA
280 Kg.
280kg
3 OPERATORI

12
PORTATA MASSIMA:
PORTA TA MASSIMA:
CAPACIT E MA X:
CAPACIT
E MAST:
X:
MAX.ARB
EIT SLA
MA X.ARB EIT SLAST:

PORTATA
PORTATA
MASSIMA
MASSIMA
400kg
400
Kg.
400kg
400
Kg.
3 OPERATORI
3 OPERATORI
80 KJIB
g. 80
Kg. 80 K g. 160 Kg. 80 K g.
CHIUSO
JIB CHIUSO

10

CA PACIDAD
MAXIMA:
MA X.C
A PACIT Y:C APACIDAD MAX.CAPAC
MAXIMA: ITY:

8
80 Kg. 80 K g. 160 Kg.

6
4

13

2
0
2
360 Co ntinua

4

6
8
10
24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Area di lavoro "EAGLE 3526"
M A C C HI N E P E R LA V O R O A E R E O - M od ena- I T A LY

5.745.200

5.745.083

C

E

D

F
ĮSPĖJIMAS

PORTATA MASSIMA:
CAPACITE MAX:
MAX.ARBEITSLAST:
MAKS.GALINGUMAS:
CAPACIDAD MAXIMA:

280 Kg.

16

Prieš kėlimą:
-

Eksploatuodami
naudojimo

ir

atidžiai
priežiūros

laikykitės
vadove.

pritvirtinkite ją prie tvirto pagrindo.

instrukcijų,
Išlyginkite

pateiktų
įrangą

ir

Įsitikinkite, kad šalia

atramų nėra kanalizacijos ar minkšto pagrindo.
-

-

15

Įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai veikia tinkamai.
Patikrinkite degalų lygį ir atramos vežimėlio akumuliatoriaus įkrovos
būseną. Patikrinkite ar tinkamai veikia pagrindinės įrangos dalys.
Įsitikinkite, kad mašinos veikimo diapazone nėra kliūčių, galinčių pakenkti
įrangai ar pakenkti jums, jei pakliūtumėte.

17

-

Po pakėlimo niekada nepriartėkite prie elektros linijų arčiau kaip
per 5 metrus. Būkite atsargūs, atlikdami įvairius judesius ir
naudokitės jų proporcingumu. Visada atlikite tik po vieną judesį.

-

Avarijos

atveju

kruopščiai

laikykitės

instrukcijų,

pateiktų

standartiniame naudojimo ir priežiūros vadove.
-

Naudoti šią mašiną gali tik aukštos kvalifikacijos darbuotojai arba
pakankamai instrukcijų gavę operatoriai, kurie gavo pakankamai

80 Kg. 80 Kg. 80 Kg. 40 Kg.

instrukcijų, susijusių su įrangos naudojimu ir veiksmais, kurių
reikia imtis avarijos atveju.

COD. 5.745.241
-

Po kiekvienos operacijos įsitikinkite, kad nėra likučių, krūmų, dažų ir
pan. (nukritusių ant mašinos rėmo), kurie trukdytų tinkamai veikti
įvairiems prietaisams. Įsitikinkite, kad įrangą nėra sunku valdyti ir kad ji

COD. 5.745.013

nedaro staigių judesių.

COD. 5. 745. 025
-

Esant blogam orui, patariame įvertinti intervencijos poreikį.

cod. 5.745.141

5.745.241

5.745.013

5.745.025

Módena - ITALIJA

5.745.141

pav. 6.9.3

- 14/26 -

Skyr. 6

Leid. 00

5.746.181

6.9.4 - Įspėjamosios, draudžiamosios ir pavojaus lentelės ant darbinės platformos

Leid. 00

Skyr. 6
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C
E

F
G

19B

19A
H
COD. 5.745.010

D
19D

19C

19E

19F

C
5.745.010

G
B

A

220 VOLT

6

E
E

352651

2422138

D

A

F

36
34
32
30

16

28
26
24
22

11

20
18
P ORT ATA M A S S I M A :
CA PA CIT E MA X :
MAX.ARBEITSLAST:
MAX.CAPAC ITY:
CA P A CI D A D MAXIMA:

16

PORTATA
MASSIMA
280 Kg.
280kg
3 OPERATORI

14

80 K g. 80 K g. 80 Kg . 40 K g.

17

12
CA PA CIT E M A X :
P O R T A TA M A S S I M A :
CAPACIT E MAX:
M A X . AR B EI T S L A S T :
MA X.CAPAC ITY:
CA P A CI D A D M A X I M A:

PORTATA
MASSIMA
280 Kg.
280kg
3 KOPERATORI
80
g. 80 K g. 80

400 Kg.

6

PORTATA MASSIMA: PORTATA MASSIMA:
CAPACIT E MA X:
MAX.ARBEITSLAST:
MAX.ARB EIT SLA ST:
MAX.CAPAC ITY:
MAX.CAPACITY:
CAPACIDAD MA XIMA: CAPACID
AD MAXIMA:

PORTATA
MASSIMA
400kg
3 OPERATORI
JIB CHIUSO

10

PORTATA
MASSIMA
400kg
400
Kg.
3 OPERATORI
JIB CHIUSO

8

80 K g. 80 Kg. 80 K g. 160 Kg. 80 K g. 80 Kg. 80 K g. 160 Kg.

Kg. 40 K g.

4
2
0

COD. 5.745.013

2
360 Co ntinua

COD. 5. 745. 025

4
6
8
10

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Area di lavoro "EAGLE 3526"
M A C C HI N E P E R LA V O R O A E R E O - M od ena- I T A LY

5.745.200

5.745.025

E

5.745.013

H

B

ĮSPĖJIMAS
PORTATA MASSIMA:
CAPACITE MAX:
MAX.ARBEITSLAST:
MAKS.
GALINGUMAS:
CAPACIDAD MAXIMA:

Prieš keliant:

-Attacco cinture
di sicurezza
-Attache pour
ceintures de sécurité
-Saugos diržo
tvirtinimas
-Anschluss
sicherheitsgurte

280 Kg.
80 Kg. 80 Kg. 80 Kg. 40 Kg.
COD. 5.745.241

-

-

20

Eksploatuodami atidžiai laikykitės instrukcijų, pateiktų naudojimo ir priežiūros
vadove.
Išlyginkite įrangą ir pritvirtinkite ją prie tvirto pagrindo.
Įsitikinkite, kad šalia atramų nėra kanalizacijos ar minkšto pagrindo.
Įsitikinkite, kad visi apsauginiai įtaisai veikia tinkamai.
Patikrinkite degalų lygį ir atramos vežimėlio akumuliatoriaus
įkrovos būseną.

-

Patikrinkite, ar tinkamai veikia pagrindinės įrangos dalys.
Įsitikinkite, kad mašinos veikimo diapazone nėra kliūčių,
galinčių pakenkti įrangai ar pakenkti, jei į jas pakliūtumėte.

-

Po pakėlimo niekada nepriartėkite prie elektros linijų arčiau
kaip per 5 metrus.
Būkite atsargūs, atlikdami įvairius judesius ir pasinaudokite

jų

18

proporcingumu. Vienu metu atlikite vieną judesį.
-

Avarijos

atveju

kruopščiai

laikykitės

instrukcijų,

pateiktų

standartiniame naudojimo ir priežiūros vadove.

Cod. 5.745.012

-

Naudoti

šią

mašiną

gali

tik

kvalifikuotas

personalas

arba

operatoriiai, gave pakankamai instrukcijų, susijusių su įrangos
naudojimu ir veiksmais, kurių reikia imtis avarijos atveju.
-

Po kiekvieno veiksmo įsitikinkite, kad nėra likučių, krūmų, dažų
ir pan. (nukritusių ant mašinos rėmo), kurie trukdytų veikti
įvairūiems prietaisams. Įsitikinkite, kad įrangą nėra sunku
valdyti ir kad ji nedaro staigių judesių.

-

Esant blogam orui, patariame įvertinti intervencijos poreikį.

cod. 5.745.141

5.745.241

Módena - ITALIJA

5.745.012

5.745.141

pav. 6.9.4
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6.9.5 - Lentelių raktas
(žr. 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4)
1

- Pavojaus lentelė
Lentelės kodas n 5.745.180
Rodo didžiausią stabilizatoriaus ant žemės daromą slėgį.

2

– Pavojaus lentelė
Lentelės kodas n 5.745.009
Rodo, kad stabilizatoriai gali sutraiškyti apatines galūnes.

3

– Pavojaus lentelė
Lentelės kodas n 5.745.008
Rodo, kad yra rizika, kad judančios platformos dalys gali sutraiškyti ar sužaloti galūnes.

4

– Draudimo lentelė
Lentelės kodas n 5.745.006
Nurodo, kad niekas negali stovėti mašinos veikimo lauke.

5

– Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.084
Informuoja operatorių apie instrukcijas, kurių reikia laikytis manevrų su kolonėlės
avariniais valdikliais atveju.

6

– Pavojaus lentelė
Nurodo įjungtos elektros srovės komponentų buvimą, esant 220 V įtampai (elektrinio skydo
viduje).

7

– Įspėjamoji lentelė
Nurodo hidraulinei sistemai naudojamos alyvos tipą.

8

– Įspėjamoji lentelė
Nurodo operatoriui hidraulinės alyvos baką.

9

– Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.082
Nurodo baką ir informuoja operatorių apie degalų, kurie naudojami vidaus degimo
varikliuose, tipą (dyzeliną).

10 – Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.155
Operatoriui nurodo, kad prieš destabilizavimą visada reikia patikrinti, ar tinkamai uždaryta
platformos dalis. Be to, ji rodo elektromagnetinių vožtuvų, esančių ant žemės,
elektrohidraulinio skirstytuvo, funkciją.
11 – Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.200
Nurodo maks. darbinį (MDKP) platformos pasiekiamumą.

Leid. 00

Skyr. 6

- 17/26 -

5.746.181

13 - Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.083
Operatoriui nurodo numatomą atitinkamo valdymo pulto paskirtį.
Avarinio valdymo lentelė.
15 - Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.241
Operatoriui nurodo:
1) didžiausią pakeliamą apkrovą;
2) didžiausią leistiną operatorių skaičią ant platformos.
16 – Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.013
Nurodo, kad prieš pradėdamas dirbti su mašina, operatorius turi susipažinti su naudojimo
instrukcija.
17 – Įpareigojimo lentelė
Lentelės kodas n 5.745.025
Nurodo, kad operatorius privalo dėvėti apsaugines pirštines ir batus.
18 – Įspėjamoji lentelė
Plokštės kodas n 5.745.141
Nurodo bendrąsias elgsenos ir platformos naudojimo instrukcijas.
19A - Lentelė
Lentelės kodas n 5.745.010
Nurodo pareigą nešioti saugos diržą.
19B - Įpareigojimo lentelė
Nurodo pareigą dėvėti apsauginį šalmą.
19C- Draudimo lentelė
Nurodo, kad draudžiama naudoti bet kokius objektus, norint pasiekti aukštesnes sritis nei
nurodytos apkrovos diagramoje.
19D- Draudimo lentelė
Nurodo, kad be gamintojo leidimo draudžiama atlikti suvirinimą, gręžimą, šlifavimą ar bet
kokią kitą operaciją, kuri gali susilpninti konstrukciją.
19E- Draudimo lentelė
Nurodo, kad draudžiama viršyti leidžiamas šalia esančių elektros srovės linijų ribas.
19F- Draudimo lentelė
Nurodo, kad draudžiama kelti krovinius su darbine platforma.
20 – Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.012
Nurodo vietą, kurioje tvirtinami saugos diržai.
21 – Įspėjamoji lentelė
Lentelės kodas n 5.745.066
Nurodo įžeminimo elektrodo kabelio prijungimo prie mašinos tašką.

Leid. 00

Skyr. 6
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6.9.6 - Valdymo plokštelės

EM ER GEN C Y

EM ER GEN C Y

MACCHINE PER LAVORO AEREO
MODENA - ITALY
cod. 5.745.056
MACCHINE PER LAVORO AEREO
MODENA - ITALY

cod. 5.745.057

2

1
5.745.057

5.745.056

Con
scambio
elettrovalvola.

Con
scambio
elettrovalvola.
cod. 5.745.054

MA CCH IN E P ER
L A VO R O A ER EO
MO D EN A - I T A L Y

3
4
5.745.054

5

COD. 5.745.087

MACCHINE PER

cod. 5. 745.055

LA VORO A ER EO
MOD ENA - ITA L Y

5.745.087
5.745.055

pav. 6.9.5

1 - Plokštelė
Plokštelės kodas n 5.745.057
2 - Plokštelė
Plokštelės kodas n 5.745.056
3 - Plokštelė
Plokštelės kodas n 5.745.087
4 - Plokštelė
Plokštelės kodas n 5.745.054
5 - Plokštelė
Plokštelės kodas n 5.745.055
- 18/26 -
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6.10 - Valdiklių tinkamo veikimo patikrinimas
Patikrinkite, ar darbinės platformos valdikliai ir avariniai valdikliai įjungiami laisvai ir lengvai ir ar
svertai automatiškai grįžta į savo centrinę padėtį.

6.11 - Saugos įtaisų tinkamumo patikrinimas

PAVOJUS!!!
- Jei sutrinka saugos įtaisai arba jie sugenda, kreipkitės į “Oil &
Steel” techninės pagalbos tarnybą arba artimiausią įgaliotą
dirbtuvę.
Jokiu būdu negalima naudoti mašinos net tuo atveju, jei
neveikia arba sugedo tik vienas saugos įtaisas.

6.11.1 - Avarinio stabdymo mygtuko tinkamumo patikrinimas (6.8.1 pav.)
- Atlikite bet kokį (leistiną) manevrą iš valdymo padėties ant žemės ir tuo pačiu metu paspauskite
avarinio stabdymo mygtuką; mašina turėtų sustoti toje vietoje, kurioje ji yra, tą pačią akimirką, o
transporto priemonės variklis turėtų sustoti tuo pačiu metu.
- Norėdami įjungti paleidimą, pasukite arba patraukite avarinį mygtuką; turėtumėte užvesti
transporto priemonės variklį ir judinti (MDKP) platformą.
A
1
A

PAVOJUS

NUSPAUSTA

2

562725

352658_in

pav. 6.11.1

- Taip pat reikia atlikti avarinių mygtukų, esančių valdymo skydeliuose, bandymą (pav. 6.11.1).
- Pranešimas “2“ turi būti vaizduojamas ekrane “1“.

Leid. 00

Skyr. 6
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6.11.2 - Transporto priemonės stovėjimo įtaiso tinkamumo patikrinimas
- Įkiškite raktą į uždegimo jungiklį ir įjunkite
elektros tiekimą į prietaisų skydelį.
- Patraukite stovėjimo stabdžio svirtį; turėtų
užsidegti atitinkama signalo šviesa.
- Patikrinkite, ar ant pagrindo valdymo
skydelio taip pat įjungtas indikatorius “1“.

1

562726A

pav. 6.11.2

6.11.3 - Pavarų perjungimo svirties blokavimo įtaiso efektyvumo patikrinimas
- Stabilizuokite mašiną;
- įlipkite į sunkvežimio kabiną;
- pabandykite įjungti pavarą: tai turėtų būti neįmanoma.

6.11.4 – “Stabilizavimo užbaigimo“ įtaiso efektyvumo patikrinimas
- Stabilizuokite mašiną tik ant trijų ant žemės
esančių ir šiek tiek pakeltų stabilizatorių.
- Indikatorius “1“ turi būti išjungtas.
- Būtina užkirsti kelią bet kokiam iškeltos
dallies manevrui.

1

562727A

pav. 6.11.3

6.11.5 - Darbinės platformos apkrovos ribotuvo tinkamumo patikrinimas
- Nuleiskite darbinę platformą žemyn, kad ji būtų prie žemės;
- naudodamiesi kėlimo priemonėmis, ant platformos uždėkite svorį, kuris yra 10% didesnis už
didžiausią leistiną apkrovą.
Turėtų suskambėti Įspėjamasis signalas, o mašina turi užsiblokuoti toje pozicijoje (neįmanomas
joks judėjimas).
- 20/26 -
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6.11.6 - Įrenginio, kuriuo stebima mašina ramybės būsenoje, tinkamumo patikrinimas

2

- Stabilizuokite mašiną;
- pakelkite strėlės bloką nuo atramos, kol
mikrojungiklis “1“ bus visiškai pakeltas nuo
kumštelio “2“;
- kontroliuokite
stabilizatorių
atitraukimą. Šis manevras turėtų būti
neįmanomas.

1

3526217

pav. 6.11.4

6.11.7 - Įvairių darbo selektorių valdymo įtaisų efektyvumo patikrinimas
Patikrinimus atlikite be operatorių ar medžiagos ant darbinės platformos.

1-asis - visos stabilizuojančios skersinės sijos yra pilnai prailgintos

1- Stabilizuokite
mašiną,
kai
visos
stabilizuojančios skersinės sijos yra pilnai
prailgintos;
2- prailginkite pagrindinę srėlę ir šarnyrinę
strėlę, kol pasieksite 25 metrų maksimalų
nuotolį;
3- Įsiterpia mašiną sustabdantis prailginimo
ribotuvas; neleidžiami “strėlės nuleidimo“ ir
“strėlės prailginimo” manevrai.
4- Įsitikinkite, kad maksimalus prailginimas yra
teisingas.
Norėdami patikrinti, ar prietaisas tinkamai
veikia, atlikite rotaciją, kuri turi būti įmanoma
tęsiant išilgai viso 360 lanko.
Jei taip neatsitinka, mašiną naudoti
draudžiama.

360

5627122

pav. 6.11.5

Leid. 00

Skyr. 6
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2-asis - stabilizuojančios skersinės sijos, pilnai prailgintos kairėje pusėje ir iš dalies pailgintos
dešinėje pusėje

1- Stabilizuokite mašiną, kai kairiosios pusės
stabilizuojamos skersinės sijos yra pilnai
prailgintos, o dešiniosios pusės stabilizavimo
skersinės sijos yra iš dalies prailgintos;
2- pagrindines strėles nustatykite horizontaliai ir
uždarykite šarnyrines strėles;
3- prailginkite pagrindines strėles ir šarnyrines
strėles tol, kol įsiterps mašiną sustabdantis
prailginimo ribotuvas; neleidžiami “strėlės
nuleidimo“ ir “strėlės prailginimo“ manevrai.
4- Padarykite, kad maksimalus ištęsimas būtų
lygus 25 metrams. Norėdami patikrinti, ar
įrenginys veikia tinkamai:
a) sukite į dešinę, kol įsirepia įtaisas, sustabdantis
mašinos rotaciją. Pirmoji strėlė turi būti šalia
dešiniojo
priekinio
kėliklio
ašies,
jos
neperžengiant.
b) sukite į kairę, kol įsiterps įtaisas, sustabdantis
mašinos sukimąsi. Pirmoji strėlė turi būti tarp
išilginės platformos ašies ir dešinės galinės
stabilizuojančios kėliklio ašies.
Jei
taip
neatsitinka,
mašiną
naudoti
draudžiama.

95

3526202

pav. 6.11.6

3-iasis - stabilizuojančios skersinės sijos, iš dalies prailgintos kairėje pusėje ir atitrauktos dešinėje
pusėje

1- Stabilizuokite mašiną su iš dalies prailgintomis
kairės pusės stabilizuojančiomis skersinėmis
sijomis
ir
atitrauktomis
dešinės
pusės
stabilizuojančiomis skersinėmis sijomis;
2- nustatykite pagrindines strėles horizontaliai ir
uždarykite šarnyrines strėles;
3- prailginkite pagrindines strėles ir šarnyrines
strėles tol, kol įsiterps mašiną sustabdantis
pratęsimo ribotuvas: “strėles nuleidimo“ ir
“strėlės prailginimo“ manevrai neleidžiami.
4- Padarykite, kad maksimalus ištęsimas būtų lygus
20 metrų.
Norėdami patikrinti, ar įrenginys veikia
tinkamai:
a) sukite į dešinę, kol įsiterps įtaisas,
sustabdantis mašinos rotaciją. Pirmoji strėlė
turi būti šalia kairės priekinės kėliklio
ašies, jos neperžengiant.
b) sukite į kairę, kol įsiterps įtaisas, sustabdantis
mašinos rotaciją. Pirmoji strėlė turi būti tarp
išilginės platformos ašies ir kairiosios galinės
stabilizuojančios kėliklio ašies.
Jei
taip
neatsitinka,
mašiną
naudoti
draudžiama.

3526203

pav. 6.11.7
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4-asis - stabilizuojančios skersinės sijos, pilnai prailgintos dešinėje pusėje ir iš dalies prailgintos
kairėje pusėje

1- Stabilizuokite mašiną su pilnai ištiestomis
dešiniosios
pusės
stabilizuojamomis
skersinėmis sijomis ir iš dalies ištiestomis
kairiosios pusės stabilizavimo skersinėmis
sijomis;
2- nustatykite pagrindines stėles horizontaliai ir
uždarykite šarnyrines strėles;
3- ištieskite pagrindines strėles ir šarnyrines
strėles tol, kol įsiterps mašiną sustabdantis
prailginimo ribotuvas; “strėlės nuleidimo“ ir
“strėlės prailginimo“ manevrai neleidžiami.
4- padarykite, kad maksimalus pratęsimas būtų
lygus 25 metrams.
Norėdami patikrinti, ar įrenginys veikia
tinkamai:
a) sukite į kairę, kol įsiterpia įtaisas, sustabdantis
mašinos rotacijq. Pirmoji strėlė turi būti šalia
kairės priekinės kėliklio ašies, jos neperžengiant.
b) sukite į dešinę, kol įsiterps įtaisas, sustabdantis
mašinos rotaciją. Pirmoji strėlė turi būti tarp
išilginės platformos ašies ir kairiosios galinės
stabilizuojančios kėliklio ašies.
Jei
taip
neatsitinka,
mašiną
naudoti
draudžiama.

3526204

pav. 6.11.8
5-asis - stabilizuojančios skersinės sijos, iš dalies prailgintos dešinėje pusėje ir atitrauktos kairėje
pusėje

1- Stabilizuokite mašiną, kai dešiniosios pusės
stabilizuojamos skersinės sijos yra iš dalies
prailgintos ir kairiosios pusės stabilizuojančios
skersinės sijos yra atitrauktos;

2- nustatykite pagrindines strėles horizontaliai ir
uždarykite šarnyrines strėles.

3- prailginkite pagrindines strėles ir šarnyrines strėles
tol, kol įsiterps mašiną sustabdantis prailginimo
ribotuvas; “strėlės nuleidimo“ ir “strėlės prailginimo“
manevrai neleidžiami.

4- padarykite, kad maksimalus pratęsimas būtų lygus
20 metrų.
Norėdami patikrinti, ar įrenginys veikia tinkamai:

a) sukite į kairę, kol įsiterps įtaisas, sustabdantis
mašinos rotaciją. Pirmoji strėlė turi būti šalia
dešiniojo priekinio kėliklio ašies, jos neperžengiant.

b) sukite į dešinę, kol įsiterps įtaisas, sustabdantis
mašinos sukimąsi. Pirmoji strėlė turi būti tarp
išilginės platformos ašies ir dešinės galinės
stabilizuojančios kėliklio ašies.
Jei taip neatsitinka, mašiną naudoti draudžiama.
pav. 6.11.9
3526205

Leid. 00

Skyr. 6
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6-asis - visos stabilizuojančios skersinės sijos yra pilnai uždaros

1- Stabilizuokite mašiną, kai visos stabilizavimo

10
5

skersinės sijos yra pilnai uždarytos;

2- pagrindines strėles nustatykite horizontaliai ir

5

uždarykite šarnyrines strėles.

3- prailginkite pagrindines strėles ir šarnyrines
strėles (išilgai ašies platformos važiavimo
kryptimi), kol įsiterps mašiną sustabdantis
prailginimo
ribotuvas;
manevrai
“strėlės
nuleidimas“ ir “strėlės prailginimas“ neleidžiami.

4- Padarykite, kad maksimalus pratęsimas būtų lygus
25 metrams.
Norėdami patikrinti, ar įrenginys veikia tinkamai:

a) sukite į dešinę, kol įsiterpia įtaisas, sustabdantis
mašinos rotaciją; pirmoji strėlė turi būti platformos
dešinėje šoninėje laisvojoje pusėje;
b) sukite į kairę, kol įsiterps įtaisas, sustabdantis
mašinos rotaciją; pirmoji strėlė turi būti platformos
kairėje šoninėje laisvojoje pusėje.
Jei taip neatsitinka, mašiną naudoti draudžiama.

5627121

Pav. 6.11.10

6.11.8 - Kėliklių užrakto vožtuvo efektyvumo tikrinimas
Atlikti su kitu operatoriumi.
- Stabilizuokite (MDKP) platformą.
- Įjunkite kėliklį, ant kurio reikia patikrinti fiksavimo vožtuvą.
- Platformos operatorius turi nuspausti sankabos pedalą. Judėjimas turi nedelsiant sustoti, o
(MDKP) platforma neturi judėti.

6.11.9 - Horizontalios padėties elektroninio aptikimo įtaiso tikrinimas
- Stabilizuokite mašiną, patikrindami horizontalią padėtį ant išlyginimo prietaiso, esančio šalia
stabilizavimo valdiklių.
- Atlikite strėlės pakėlimo manevrą ir tai turi būti įmanoma. Šiuo atveju elektroninis įtaisas aptiko
horizontalią padėtį, kuri buvo pakankamai gera, kad būtų galima atlikti oro manevrus.
Pastaba
Didžiausia paklaida turi būti nuo 3% ~ 1,7.
Atliekant kitą patikrą, reikia naudoti gulsčiuką, pastatytą ant pagrindo vežimėlio paviršiaus.
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6.11.10 - Horizontalaus diapazono valdymo įtaiso efektyvumo tikrinimas

3526212

pav. 6.11.11

- Stabilizuokite mašiną;
- atidarykite mašiną ir pasukite šarnyrinę strėlę.

Kampas A

3526206

563450

pav. 6.11.12

- Ištieskite šarnyrines strėlės iki ribinio sustojimo;
- pasukite darbo platformą 45°;
- išplėskite darbo platformą;
- pririškite švino svambalą prie darbo platformos galo (kampas „A“).

Leid. 00

Skyr. 6
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"0"

Švino svamb.

"L"
3526207

fig. 6.11.13

-

Pastatykite mašiną su horizontalioje pozicijoje nustatytomis strėlėmis;
tieskite teleskopines strėles, kol mašina sustos (sustos dėl strėlės ribotuvo įsiterpimo;
išmatuokite atstumą nuo švino svambalo iki penktojo rato ašies „L“.
išmatuotas atstumas neturi viršyti:
(maksimalaus darbo diapazono - 700 mm), kai didžiausia paklaida yra 1%.

- Pavyzdys:
Jei jūsų mašinai būdingas “didžiausias darbo diapazonas“ (žr. techninius duomenis) yra 26
metrai, apskaičiuokite:
26 metrai = 26000 mm;
(26000-700) = 25300 mm
1% = (paklaidos procentas) = 253 mm
(25300+253) = 25533, suapvalintas iki 25500
mm
(25300-253) = 25047, suapvalintas iki 25000 mm.
Didžiausias atstumas nuo švino svambalo iki penktojo rato vidurio turi būti nuo 25500 iki 25000
mm.
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7

Instrukcijos vartotojui

7.1 - Valdymo dalys ir signalinė šviesa
PAVOJUS!!!
- Draudžiama gabenti (MDKP) platformą į šoną, kai darbinė
platforma yra pakelta.
Prieš naudodamiesi mašina, perskaitykite „Bendrieji saugumo
įspėjimai“ (2.10 dalis) ir „Neleistinas naudojimas“ (6.2 punktas).
- Niekada nenaudokite (MDKP) platformos, jei neturite
pakankamai žinių apie valdiklius.
- Draudžiama naudoti mašiną pašaliniams ar nekvalifikuotiems
darbuotojams.
7.1.1 - Įspėjamieji ir valdymo komponentai platformos kabinoje
A

1
B

282245

A

B
2

3
282246

282244

Pav. 7.1.1

1 - Pneumatinis valdymas motoro įjungimui.
Norėdami įjungti ir išjungti motorą, naudokite mygtuką „1“.
2 - Signalinė šviesa
Kai ji šviečia, tai rodo, kad vienas ar keli stabilizatoriai nėra ramybės būsenoje ir / (arba)
prieigos kopėčios prie laiptelio paviršiaus nėra tinkamai uždarytos.
3 – Šviečia maitinimo įjungimo indikatorius
Kai jis šviečia, tai rodo, kad maitinimo šaltinis įjungtas.
Leid. 00

Skyr. 7
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7.1.2 - Elektros skydelis ant pagrindo - dešinė pusė

A
B

5

6

7

8

A
9
4
10
3
11
12
2

1
562733A

13

562734A

B

24
25
27

23
15

22

26
14

21
31

20
16

30

28
19
562735A

18

29

17
562736A

pav. 7.1.2
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1.Raktu valdomas selektoriaus jungiklis
Dviguba padėtis.
“ON“= valdikliai įjungti
“OFF“= valdikliai išjungti
2. Įvyko stabilizavimas, šviečia galinis indikatorius
Kai jis šviečia, tai rodo, kad keturi stabilizatoriai yra ant žemės.
3.Signalo šviesa
Kai ji užsidega, tai rodo, kad į pagrindinį valdymo skydelį yra tiekiama elektra.
4.Signalo šviesa
Kai ji užsidega, tai rodo, kad platformos variklio kintamosios srovės generatorius veikia tinkamai, kai
variklis veikia.
5.Signalo šviesa
Kai ji užsidega, tai rodo, kad pagalbinis variklio kintamosios srovės generatorius (jei yra) veikia
tinkamai, kai variklis veikia.
6.Signalo šviesa
Kai ji užsidega, tai rodo, kad platformos stovėjimo stabdis nėra ištrauktas.

7. Signalo šviesa

EMERGENCY

Kai ji užsidega, tai rodo, kad paspaustas avarinio stabdymo mygtukas.

8.Signalo šviesa
Kai ji užsidega, tai rodo, kad veikia srovės generatorius.

9.Signalo šviesa

EMERGENCY

Kai ji užsidega, tai rodo, kad veikia avarinio variklio siurblys.
10.Stabilizatoriaus. atstumo žibintų įjungimo mygtukas
Paspauskite, kad įjungtumėte stabilizatoriaus
atstumo žibintus.
Kai žibintai užsidega, paspauskite mygtuką, kad juos išjungtumėte.

Leid. 00

Skyr. 7
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11. Pagalbinio variklio paleidimo mygtukas
Paspauskite mygtuką, kad paleistumėte pagalbinį variklį (jei yra). Turi užsidegti indikatorius “5“.
12. Sunkvežimio variklio paleidimo mygtukas
Norėdami paleisti sunkvežimio variklį, paspauskite mygtuką. Turi užsidegti indikatorius “4“.
13. Skaitliukas
Nurodo (MDKP) platformos darbo valandas, kad būtų galima derinti su periodinėmis techninės
priežiūros intervencijomis
14. Avarinio sustabdymo mygtukas
Paspauskite, jei norite nedelsiant sustabdyti mašinos veikimą.
Pastaba
Avarinis mygtukas „14“ taip pat naudojamas tokiu metu naudojamam varikliui sustabdyti.

15. Variklio apsisukimų per minutę valdymo mygtukas
Paspauskite, kad valdytumėte pasirinktą variklį maksimaliu apsisukimų per minutę dažniu,
nustatytu naudoti (MDKP) platformai.
16.Variklio apsisukimų per minutę valdymo mygtukas
Paspauskite norėdami valdyti pasirinktą variklį minimaliu apsisukimų per minutę dažniu.
17.Stabilizuojančių skersinių sijų prailginimo mygtukas
Paspauskite, jei norite prailginti dešiniąją priekinę stabilizuojančią skersinę siją.
18.Stabilizuojantis skersinių sijų atitraukimo mygtukas
Paspauskite, kad atitrauktumėte dešiniąją priekinę stabilizuojančią skersinę siją.
19.Automatinio stabilizavimo mygtukas
Paspauskite, kad įjungtumėte automatinio stabilizavimo procedūrą.
20. Stabilizuojančios skersinė sijos prailginimo mygtukas
Paspauskite, jei norite prailginti dešiniąją galinę stabilizuojančią skersinę siją.
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21.Stabilizuojančių skersinių sijų atitraukimo mygtukas
Paspauskite, kad atitrauktumėte dešiniąją galinę stabilizuojančią skersinę siją.
22.Stabilizatoriaus nuleidimo mygtukas
Paspauskite norėdami nuleisti dešinįjį galinį stabilizatorių.
23. Stabilizatoriaus pakėlimo mygtukas
Paspauskite, kad pakeltumėte dešinįjį galinį stabilizatorių.
24. Stabilizatoriaus pakėlimo mygtukas
Paspauskite, kad pakeltumėte dešinįjį priekinį stabilizatorių.
25. Stabilizatoriaus nuleidimo mygtukas
Paspauskite norėdami nuleisti dešinįjį priekinį stabilizatorių.
26-27. Šviečia galiniai indikatoriai
Kai jie šviečia, tai rodo, kad dešinės pusės stabilizatoriai yra tinkamai paremti ant žemės.
28-29-30-31. Šviečia galiniai indikatoriai
Kai jie šviečia, tai rodo, kad dešinėje pusėje esančių stabilizatorių skersinės sijos yra
tinkamai prailgintos:
28: priekinė skersinė sija yra iš dalies prailginta
29: priekinė skersinė sija yra pilnai prailginta
30: galinė skersinė sija yra pilnai prailginta
31: galinė skersinė sija yra iš dalies prailginta

Leid. 00

Skyr. 7
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7.1.3 Elektros skydelis ant pagrindo - kairėje pusėje
3

2
13
4

1

5

14

7

19
18

6
15

11

562737A

12

10

9

8

16

17

562738A

pav. 7.1.3

1. Avarinio sustabdymo mygtukas
Paspauskite, jei norite nedelsiant sustabdyti mašinos veikimą.
Pastaba
Avarinis mygtukas „1“ taip pat naudojamas tuo metu naudojamam varikliui sustabdyti.

2. Stabilizatoriaus nuleidimo mygtukas
Paspauskite norėdami nuleisti kairįjį priekinį stabilizatorių.
3. Stabilizatoriaus pakėlimo mygtukas
Paspauskite, kad pakeltumėte kairįjį priekinį stabilizatorių
4. Stabilizatoriaus kėlimo mygtukas
Paspauskite, kad pakeltumėte kairįjį galinį stabilizatorių.
5. Stabilizatoriaus nuleidimo mygtukas
Paspauskite, kad nuleistumėte kairįjį galinį stabilizatorių.
6. Stabilizuojančių skersinių sijų prailginimo mygtukas
Paspauskite, jei norite prailginti kairiąją galinę stabilizuojančią skersinę siją.
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7. Stabilizuojantis skersinių sijų atitraukimo mygtukas
Paspauskite, kad atitrauktumėte kairiąją galinę stabilizuojančią skersinę siją.
8. Automatinio stabilizavimo mygtukas
Paspauskite, kad įjungtumėte automatinio stabilizavimo procedūrą.
9. Stabilizuojančių skersinių sijų prailginimo mygtukas
Paspauskite, jei norite prailginti kairiąją priekinę stabilizuojančią skersinę siją.
10. Stabilizuojantis skersinio įtraukimo mygtukas
Paspauskite, kad atitrauktumėte kairiąją priekinę stabilizuojančią skersinę siją.
11. Apsisukimų per minutę (RPM) pasirinkimo mygtukas
Paspauskite, kad pasirinktumėte pasirinktą variklio funkciją iki didžiausių apsisukimų dažnių per
minutę, nustatytų naudoti (MDKP) platformai.
12. Apsisukimų per minutę (RPM) pasirinkimo mygtukas
Paspauskite, jei norite pasirinkti pasirinktą variklį, esant minimaliam apsisukimų per minutę
skaičiui.
13. Įvyko stabilizacija, šviečia galinis indikatorius
Kai jis šviečia, tai rodo, kad keturi stabilizatoriai yra ant žemės.
14-15. Šviečia galiniai indikatoriai.
Kai jie šviečia, tai rodo, kad kairės pusės stabilizatoriai tinkamai laikosi ant žemės.
16-17-18-19. Šviečia galiniai indikatoriai
Kai jie šviečia, tai rodo, kad kairės pusės stabilizatorių skersinės sijos yra tinkamai prailgintos:
16: priekinė skersinė sija iš dalies prailginta
17: priekinė skersinė sija pilnai prailginta 18: galinė skersinė sija pilnai prailginta 19: galinė
skersinė sija iš dallies prailginta

Leid. 00

Skyr. 7
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7.1.4 - Darbinės platformos valdikliai ir signalinės šviesos

2

1

3

5
4
562739A

562740A

pav. 7.1.4

1 –Ekranas
Valdymo ir komandos funkcijų rodymas.
2 - Kairioji vairasvirtė
Aukštyje esančios dalies valdymas: (MDKP) platformos rotacija, pakelia ir nuleidžia pagrindo
strėlę.
3 - Dešinioji vairasvirtė
Aukštyje esančios dalies valdymas: prailginimo-atitraukimo pagrindo strėlė, prailginimoatitraukimo ir šarnyrinės strėlės pasukimas.
4 - Klaviatūra
Valdo (MDKP) platformos funkcijas.
5 - Vidinio ryšio sistema
Leidžia platformos operatoriams bendrauti su ant žemės esančiais operatoriais.
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1-

Ekranas

Vaizduoja:
- platformos (MDKP) valdymo funkcijas;
- iš anksto nustatytas valdymo funkcijas (prailginimą ir pasukimą);
- signalizacijos funkcijas (žr. 9.2 punktą).
Pastaba
Gali skirtis informacija tarp pavaizduotos žemiau ir jūsų ekrane pateikiamos informacijos. Jei taip
atsitiktų, susisiekite su “OIL & STEEL“ techninės pagalbos tarnyba dėl bet kokio ekrano
atnaujinimo.
Darbo puslapis
3
LIMITATORE OK

1
2

AREA MAX >>

4

OIL & STEEL
5
352678

pav.7.1.5

7.1.5 pav. pavaizduotas puslapis, kuris pasirodo, kai naudojama (MDKP) platforma.
Apibūdinimas
1 - Ribotuvo diagnostika
LIMITER OK: ribotuvas veikia
3B6 alirmas: ribotuvo gedimas
2 - Pagrindo strėlės prailginimo procentas
3 - Pagrindo strėlės pasvirimo kampas
4 - Darbo zona, susijusi su atliktu stabilizavimu
MAX AREA:
darbinė platforma yra didžiausio diapazono sektoriuje (stabilizuojančios skersinės sijos yra
visiškai atidarytos toje pusėje).
MIN AREA:
darbinė platforma yra minimalaus diapazono sektoriuje (stabilizuojančios skersinės sijos yra iš
dalies atidarytos toje pusėje).
OFF AREA:
darbinė platforma netrukus pateks į draudžiamo diapazono sektorių (stabilizuojančios skersinės
sijos atitrauktos į riboto aukščio dydį).
5 – Pranešimo komunikacijos laukas
(apie pavojaus pranešimus žr 9 skyrių).

Leid. 00

Skyr. 7
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- Paspaustas avarinio klavišo aliarmo puslapis

Pasirodo, paspaudus vieną iš avarinio sustabdymo klavišų

PAVOJUS

NUSPAUSTA

352658

pav. 7.1.6

- Dabartinis automatinio stabilizavimo aliarmo puslapis
Pasirodo automatinio stabilizavimo metu

PASVIRIMO LYGIS

352679

pav. 7.1.7

- Variklio siurblio signalizavimo ir veikimo puslapis
Pasirodo užvedus variklio siurblį ir lieka įjungtas jį
naudojant.

AVARINIS SIURBLYS

352680

pav. 7.1.8
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2 - Kairioji vairasvirtė
Vairasvirtė veikia tik tuo atveju, jei laikomas nuspaustas mygtukas “1“ (esant operatoriui).

Strėlės kėlimas

352681

1

CLIK

352683

352682

352684

Strėlės leidimas

352681

CLIK
1

352686

352685

3526222

pav. 7.1.9

Leid. 00

Skyr. 7
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Rotacija pagal laikrodžio
rodyklę (nuolatinė)

352681

CLIK
1

352688

352689

352690

Rotacija prieš laikrodžio
rodyklę (nuolatinė)

352681

CLIK
1

352692

352691

352693

pav. 7.1.10

Pastaba
Rotacijos manevro metu klavišą “1“ reikia paspausti į šoną ta pačia kryptimi kaip ir vairasvirtės.
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3 - Dešinė vairasvirtė
Vairasvirtė veikia tik tuo atveju, jei klavišas “1“ laikomas nuspaustas (esant operatoriui).

Sutraukti strėlę

352696

1

CLIK

352694

352695

352697

Prailginti strėlę

352696

1

352698

352699

CLIK

3526100

pav. 7.1.11

Leid. 00

Skyr. 7
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Šarnyrinės strėles prailginimas
pasirinkus “prailginimą”

1) Pasirinkite prailginimo funkciją,
naud klav. “10”

(indikator.

S šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius”
3) Judinkite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

CLIK
AREA MAX >>

SFILO JIB
3526102

3526101

3526103

3526106

Pakelti šarnyrinę strėlę
Pasirinkus "sukimo" režimą

1) Pasirinkite

funkciją,

sukimo

naud. klav. “10”

(indikator.

B šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius“
3) Perkelkite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

CLIK
AREA MAX >>

ALZA JIB
3526108

3526107

3526106

3526109

pav. 7.1.12
- 14/66
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Šarnyrinės strėlės sutraukimas
pasirinkus “prailginimą”

1) Pasirinkite

prailg.

funkciją,

naud. klav. “10”

(indikator.

S šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius”
3) Judinkite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

RIENTRA JIB

CLIK

3526111

3526110

3526112
3526113

Nuleisti šarnyrinę strėlę
Pasirinkti "sukimo" režimą

1) Pasirinkite

sukimo

naud. klav.“10”

funkciją,

(indikator.

B šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius“
3) Pasukite vairasvirtę.
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

ABBASSA JIB

CLIK

3526115

3526114

3526116

3526113

pav. 7.1.13
Leid. 00

Skyr. 7

- 15/66 -

5.746.181

4- Klaviatūra
Spauskite diafragmos klavišus, norėdami juos suaktyvinti. Kai mygtukai šviečia, jie yra aktyvuoti.

11

3526117

1
11

2
12

15

3

17

4

19

12
5
6

14
7
13

8

18

9

20

16

3526119

3526120

10
pav. 7.1.14

1 - Apšviestas klavišas
Paspauskite šį klavišą, kad suaktyvintumėte transporto priemonės darbo platformos valdiklius.
Kai šis klavišas šviečia, tai rodo, kad valdikliai yra įjungti.
2 – Apšviestas klavišas
Aktyvuotas: valdo variklį didžiausiais gamintojo nustatytais apsisukimų dažniais per minutę
(1200 aps./min.), kad būtų galima naudoti (MDKP) platformą.
Neaktyvuotas: valdo variklį mažiausiais apsisukimų dažniais per minutę.
3- Garso signalo klavišas
Paspauskite šį klavišą, kad įjungtumėte garso signalą.
4- Srovės generatoriaus paleidimo raktas
Paspauskite šį klavišą, kad įjungtumėte 380 V srovės
generatorių. Įjungiama, jei yra generatorius.
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5 – Vidaus ryšio
sistemos klavišas
Neaktyvuotas.
6 – Paleidimo klavišas
Paspauskite, kad užvestumėte sunkvežimio variklį.
7 - Pasirinkimo klavišas
Paspauskite, kad pasirinktumtė didžiausią darbo platformos apkrovą, lygią 400
kg.
Darbo zona automatiškai sumažinama, kaip parodyta 4.3.1 paveikslėlyje.
Pastaba
400 kg papildomo įjungimo režimas nepriimamas, jei darbo platforma viršija leistiną ribą su tokio
tipo kroviniais.
Įjungus 400 kg pasirinkimą, “teleskopinės strėlės prailginimo ir “šarnyinės strėlės prailginimo“
manevrai netaikomi.

8

– Šviesos klavišas
Paspauskite, kad apšviestumėte valdymo skydą.

9

- Paleidimo klavišas
Paspauskite, kad užvestumėte pagalbinį variklį (jei yra).

10 -

Pasirinkimo klavišas
Paspauskite, kad pasirinktumėte “šarnyrinės strėlės prailginimo“ ir “ šarnyrinės strėlės
pasukimo“ funkcijas:
pasir. šarn. strėl. prailg. S indikatoriai “11” šviečia;
pasir. šarn. strėl. sukim.B indikatoriai “12” šviečia.

13 - Avarinio sustabdymo mygtukas
Norėdami nedelsdami sustabdyti (MDKP) platformos veikimą, paspauskite šį mygtuką.

Pastaba
Avarinis mygtukas “13“ taip pat naudojamas sustabdyti pasirinktą tuo metu naudojamą variklį.

14 – Rankinis išlyginimo aktyvavimo klavišas
Paspauskite šį klavišą ir laikykite jį nuspaustą, kad suaktyvintumėte
darbinės platformos rankinio išlyginimo procedūrą.
Leid. 00

Skyr. 7
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15 -16 –Darbinės platformos balansavimo klavišai
Aktyvuojami, paspaudus “14” klavišą.
Balansavimas

15
14
3526121

3526123

3526122

Balansavimas

14
16
3526124

3526125

3526126

pav. 7.1.15

17 -18 - Darbinėso platformos platinimo ir siaurinimo klavišai
Platformos platinimas

18
3526127

3526128

3526129

Platformos siaurinimas

17

3526130

3526131

3526132

pav. 7.1.16
- 18/66
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19 - 20 – Darb. platf. rotac. klav.
Rotacija prieš
laikrodžio rodyklę

19
3526133

3526135

3526134

Rotacija pagal
laikrodžio rodyklę

20
3526136

3526138

3526137

pav.. 7.1.17

5 – Vidaus ryšio sistema
3

1 - Ryšio perdavimo jungiklis
2 -Garso reguliavimo rankenėlė
3- Garsiakalbis

2

1

562755A

Pav.. 7.1.18

Vidaus ryšio sistema leidžia operatoriams darbo platformoje bendrauti su operatoriais, esančiais
ant žemės.
- Patraukite jungiklį “1“ aukštyn, jei reikia pasikalbėti.
Atleidus jungiklį, operatorius gali tik girdėti.
- Reguliuokite garsą rankenėle “2“.
Leid. 00

Skyr. 7
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7.1.5 - Avariniai valdikliai kolonoje sumontame valdiklių pulte ir indikatoriai

2

3

1

5
562740A

4

562756A

pav. 7.1.19

1 -Ekranas
Valdymo ir komandos funkcijos rodymas.
2 - Kairioji vairasvirtė
Pakeltos dalies valdymas: (MDKP) platformos rotacija, pakelia ir nuleidžia pagrindo strėlę.
3 -Dešinioji vairasvirtė
Pakeltos dalies valdymas: prailginimo-atitraukimo pagrindo strėlė, prailginimo-atitraukimo ir
šarnyrinės strėlės pasukimas.
4 - Klaviatūra
Valdo (MDKP) platformos funkcijas.
5 – Vidaus ryšio sistema
Leidžia platformos operatoriams

- 20/66
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esančiais
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1-

Ekrane

Parodoma
- platformos (MDKP) valdymo funkcijos;
- iš anksto nustatytos valdymo funkcijos (prailginimas ir pasukimas);
- aliarmo funkcijos (žr. 9.2 punktą).
Pastaba
Yra galimas skirtumas tarp žemiau pavaizduotos ir jūsų ekrane pateikiamos informacijos. Jei taip
atsitiktų, susisiekite su “OIL & STEEL“ techninės pagalbos tarnyba dėl bet kokio ekrano
atnaujinimo.
Darbo puslapis
3
LIMITATORE OK

1
2

AREA MAX >>

4

OIL & STEEL
5
352678

pav. 7.1.20

7.1.20 paveikslėlyje pavaizduotas puslapis, kuris pasirodo, kai naudojama (MDKP) platforma.
Apibūdinimas
1 - Ribotuvo diagnostika
LIMITER OK: ribotuvas veikia
3B6 aliarmas: ribotuvo gedimas
2 - Pagrindinės strėlės pratęsimo procentas
3 - Pagrindinės strėlės pasvirimo kampas
4 - Darbo zona, susijusi su atliktu stabilizavimu
AREA MAX:
darbinė platforma yra didžiausio diapazono sektoriuje (stabilizuojančios skersinės sijos yra pilnai
atidarytos toje pusėje).
AREA MIN:
darbinė platforma yra minimalaus diapazono sektoriuje (stabilizuojančios skersinės sijos yra iš
dallies atidarytos toje pusėje).
AREA OFF
darbinė platforma greitai pateks į draudžiamo diapazono sektorių (stabilizuojančios skersinės sijos
atitrauktos iki atstumo matuoklio.
5 - Pranešimų komunikacijos laukas
(apie aliarmo pranešimus žiūrėkite 9 skyrių).
Leid. 00

Skyr. 7
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- Paspaustas avarinio klavišo aliarmo puslapis
Pasirodo, paspaudus vieną iš avarinio sustabdymo klavišų.

PAVOJUS

NUSPAUSTA

352658

pav. 7.1.21

- Dabartinis automatinio stabilizavimo aliarmo puslapis
Pasirodo automatinio stabilizavimo metu.

PASVIRIMO LYGIS

352679

pav. 7.1.22

- Variklio siurblio signalizavimo ir veikimo puslapis
Pasirodo, užvedus variklio siurblį ir lieka įjungtas jį naudojant.

AVARINIS SIURBLYS

352680

pav. 7.1.23
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2 - Kairioji vairasvirtė
Vairasvirtė veikia tik tuo atveju, jei klavišas “1“ laikomas nuspaustas (Yra operatorius).

Strėlės pakėlimas

352681

CLIK

1

352683

3526141

352684

Strėlės nuleidimas

352681

CLIK
1

352686

3526142

3526222

pav. 7.1.24

Leid. 00

Skyr. 7
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Rotacija pagal laikrodžio
rodyklę (nuolatinė)

352681

1

CLIK

3526143

352691

352690

Rotacija prieš laikrodžio
rodyklę (nuolatinė)

352681

CLIK
1

3526144

352688

352693

pav. 7.1.25

Pastaba
Rotacijos manevro metu klavišą “1“ reikia patraukti į šoną ta pačia kryptimi, kaip vairasvirtė.

- 24/66
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3 - Dešinė vairasvirtė
Vairasvirtė veikia tik tuo atveju, jei klavišas “1“ laikomas nuspaustas (Yra operatorius).

Atitraukti strėlę

352696

1

CLIK

352694

352695

352697

Prailginti strėlę

352696

1

352698

352699

CLIK

3526100

pav. 7.1.26

Leid. 00

Skyr. 7
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Šarnyrinės strėlės prailginimas,
pasirinkus “prailginimą”

1) Parinkite pratęsimo funkciją,
naud. klav. “10”

(indikator.

S šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius”
3) Patraukite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

SFILO JIB

CLIK

3526102
¿

3526101

3526103

3526106

Šarnyrinę strėlės pakėlimas,
pasirinkus “sukimą”

1) Pasirinkite

sukimo

naud.klav.“10”

funkciją,

(indikator.

B šviečia)
2) Paspauskite mygtuką
operatorius”.
3) Patraukite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

"Yra

10
3526104

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

ALZA JIB

CLIK

3526108

3526107

3526109
3526106

pav. 7.1.27
- 26/66
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Šarnyrinės strėlės sutraukimas,
pasirinkus “prailginimą”

1) Pasirinkite prailginimo funkciją,
naud. klav.“10”

(indicator.

S šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius“
3) Patraukite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

RIENTRA JIB

CLIK

3526111

3526110

3526112
3526113

Šarnyrinės strėlės nuleidimas
Pasirinkus “sukimą”

1) Pasirinkite

sukimo

naud. klav. “10”

funkciją,

(indikator.

B šviečia)
2) Paspauskite mygtuką “Yra
operatorius”
3) Patraukite vairasvirtę
Ekrane bus vaizduojama:

10
3526104

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

ABBASSA JIB

CLIK

3526115

3526114

3526116
3526113

pav. 7.1.28
Leid. 00

Skyr. 7
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4- Klaviatūra
Paspauskite diafragmos klavišus, norėdami juos suaktyvinti. Mygtukai yra aktyvuoti, kai šviečia.

11

1
3526117

11

2
12

15

3

17

4

19

12
5
6

14
7
13

8

18

9

20

16

3526119
3526120

10
pav. 7.1.29

1- Apšviestas klavišas
Paspauskite šį klavišą, kad suaktyvintumėte darbinės platformos valdiklius. Kai šis klavišas šviečia,
tai rodo, kad valdikliai yra įjungti.
2 – Apšviestas klavišas
Aktyvuotas: valdo variklį didžiausiu gamintojo nustatytu apsisukimų dažniu per minutę (1200
aps./min.), kad būtų galima naudoti (MDKP) platformą.
Neaktyvuotas: valdo sprogimo variklį mažiausiu apsisukimų dažniu per minutę.
3- Garso signalo klavišas
Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte garso signalą.
4- Srovės generatoriaus paleidimo klavišas
Paspauskite šį mygtuką, kad aktyvuotumėte 380 V srovės generatorių.
Aktyvuojama, jei yra generatorius.
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5–

Vidaus
ryšio
sistemos klavišas

Neaktyvuotas.
6 - Paleidimo klavišas
Paspauskite, kad užvestumėte sunkvežimio variklį.
7 - Parinkties klavišas
Paspauskite, kad pasirinktumėte didžiausią darbo platformos apkrovą, lygią 400
kg.
Darbo zona automatiškai sumažinama, kaip parodyta 4.3.1 paveikslėlyje.
Pastaba
400 kg papildoma aktyvacija nepriimama, jei darbo platforma viršija leistiną ribą su tokio tipo
kroviniais.
Aktyvavus 400 kg pasirinkimą, “teleskopinės strėlės prailginimo“ ir “šarnyrinės strėlės prailginimo“
manevrai negalimi.

8

- Šviesos klavišas
Paspauskite, kad apšviestumėte valdymo skydą.

9

- Paleidimo klavišas
Paspauskite, kad paleistumėte pagalbinį variklį (jei yra).

10 -

Pasirinkimo klavišas

Paspauskite, kad pasirinktumėte “šarnyrinės strėlės prailginimo“ ir “šarnyrinės strėlės
pasukimo“ funkcijas:
- pasir. šarn.strėl. prailg. S šviečia indikatoriai “11”;
- pasir. šarn.strėl. sukim. B šviečia indikatoriai “12”.
13 - Avarinio sustabdymo mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, kad nedelsiant sustabdytumėte (MDKP) platformos veikimą.

Pastaba
Avarinis mygtukas „13“ taip pat naudojamas sustabdyti pasirinktą tuo metu naudojamą variklį.

14 - Rankinis išlyginimo aktyvavimo klavišas
Paspauskite šį mygtuką ir laikykite jį nuspaustą, kad suaktyvintumėte
darbo platformos rankinio išlyginimo procedūrą.
Leid. 00

Skyr. 7
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15 -16 – Darbinės platformos balansavimo klavišai
16 Aktyvuojama, paspaudus klavišą “14“.
Balansavimas

15
14
3526121

3526123

3526122

Balansavimas

14
16
3526124

3526125

3526126

pav. 7.1.30

17 -18 - Darbinę platformą platinantys - siaurinantys klavišai
Platformos platinimas

18
3526127

3526128

3526129

Platformos siaurinimas

17

3526130

3526131

3526132

pav. 7.1.31
- 30/66
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19 - 20 –Darbinės platformos rotacijos klavišai.
Rotacija prieš laikrodžio
rodyklę

19
3526133

3526135

3526134

Rotacija pagal laikrodžio
rodyklę

20
3526137
3526138

3526136

pav. 7.1.32

5 – Vidaus ryšio sistema
3

1 - Ryšio perdavimo jungiklis
2 - Garso reguliavimo rankenėlė
3- Garsiakalbis

2

1

562755A

pav. 7.1.33

Vidaus ryšio sistema leidžia operatoriams darbo platformoje bendrauti su operatoriais, esančiais
ant žemės.
- Patraukite jungiklį “1“ aukštyn, jei reikia pasikalbėti.
- Atleidus jungiklį, operatorius gali tik gauti pranešimus.
- Reguliuokite garsą rankenėle „2“.

Leid. 00

Skyr. 7

- 31/66 -

5.746.181

7.1.6 - Hidrauliniai avariniai valdikliai kolonėlėje sumontuotame pulte (jei trūksta elektros
energijos arba blogai veikia MDKP platformos elektros sistema)

3526146

A
352694
3526147

3526148

B
3526149
352684

pav. 7.1.34
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3526150

C
3526151

3526114

2

1

3526152

3526101

C
3526151

3526110

pav. 7.1.35
Leid. 00

Skyr. 7
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D

3526153

3526154

352693

pav. 7.1.36

DĖMESIO!!!
Avariniai valdikliai kolonėlėje sumontuotame pulte turi būti
naudojami tik tuo atveju, jei (MDKP) platformoje sutrinka
elektros tiekimas.
- Strėlės prailginimo / atitraukimo valdymo svirtis
Naudokite svirtį “A“, kad valdytumėte teleskopinės strėlės prailginimą ir atitraukimą.
- Strėlės pakėlimo / nuleidimo valdymo svirtis
Naudokite svirtį “B", kad judintumėte (MDKP) platformos strėlę aukščiau ar žemiau.
- Šarnyrinės strėlės pakėlimo / nuleidimo ir prailginimo /
atitraukimo valdymo svirtis
Naudokite svirtį "C", kad šarnyrinę strėlę pakeltumėte
aukščiau ar žemiau.
Naudokite svirtį “C“, kad prailgintumėte arba
atitrauktumėte šarnyrinę strėlę (po to, kai rankiniu būdu
pakeisite reikiamą solenoidinį vožtuvą “1“, paspausdami
žymeklį „2“).
- Rotacijos valdymo svirtis
Naudokite svirtį “D“, kad valdytumėte kolonos (taigi ir visos MDKP platformos) rotaciją.
- 34/66
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7.2 - Naudojimo tipai
7.2.1- Platformos gabenimas - instrukcija
- Prieš važiuojant

- Įsitikinkite, kad variklis, padangos, stabdžiai, galinio vaizdo veidrodžiai ir visos pagrindinės dalys,
reikalingos važiuoti keliuose, yra nepriekaištingos darbinės būklės.
- Įsitikinkite, kad sunkvežimio degalų ir tepalų lygis yra pakankamas.
- Įsitikinkite, kad (MDKP) platforma yra pilnai uždaryta, stabilizatoriai yra pilnai atitraukti ir kad
prieigos kopėčios ant laiptelio yra uždarytos.
- Įsitikinkite, kad ant sunkvežimio pakrovimo paviršiaus ir ant darbo platformos nieko nėra.
- Įsitikinkite, kad ant darbinės platformos ar sunkvežimio pagrindo sunkvežimio nėra atsilaisvinusių
ar blogai pritvirtintų dalių.
- Įsitikinkite, kad numatytas maršrutas atitinka sunkvežimio, kuriame sumontuota platforma,
matmenis.
- Įsitikinkite, kad atjungtas maitinimo šaltinis.
- Įsitikinkite, kad sunkvežimį vairuojantis personalas tam turi reikiamą kvalifikaciją.
- Vairuojant

- Važiuokite lėtai, prisimindami, kad vairuojate pilnai pakrautą transporto priemonę.
- Naudodamiesi galinio vaizdo veidrodėliais, kartkartėmis patikrinkite, ar sunkvežimyje sumontuota
įranga yra poilsio būsenoje.
- Ypatingai atsargiai važiuokite metro, medžių ruožu, šalia balkonų, stogo dangos ir kt. Visada
atminkite, kad įrengto sunkvežimio aukštis gali sukelti nelaimingus atsitikimus, sužalojimus, žalą
ir mirtį.
- Jei kelionės metu sustabdysite sunkvežimį, bandykite pastatyti ant lygaus pagrindo, stabdydami
transporto priemonę stovėjimo stabdžiu ir, jei reikia, naudokite pleištus tam, kad sulaikytumėte
sunkvežimio ratus ir sunkvežimis liktų reikiamoje pozicijoje.
- Prieš pradėdami vėl važiuoti, niekada nepalikite mašinos be priežiūros ir patikrinkite, ar viskas
yra savo vietoje.
7.2.2 - Atsargumo priemonės, naudojant elektros energiją (MDKP) platformoje - instrukcijos

PAVOJUS!!!
- Jei (MDKP) platformoje naudojama elektros energija
(gaunama iš išorinės linijos arba platformos srovės
generatoriaus), reikia laikytis šių atsargumo priemonių.
- Patikrinkite, ar elektros linijos turi įtokią įtampą ir dažnį, kurie
yra nurodyti techniniuose duomenyse.
- Patikrinkite, ar elektros laidas yra puikios būklės. Venkite
kabelio lenkimo ir įtempimo, nes tai gali nutraukti laidininkus.
- Jei naudojate prailginimo laidą, įsitikinkite, kad jis yra tinkamas
ir turi didesnę sekciją nei maitinimo kabelis, kad būtų išvengta
perkaitimo.
- Privaloma įžeminimo plokštę įkišti į žemę ir prijungti ją prie
spaustuko “2“ ant platformos pagrindo arba prijungti prie
efektyvaus įžeminimo tinklo, jei dirbate uždarose patalpose.

Leid. 00

Skyr. 7
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Prijungimui naudokite “3 x 2,5 mm2“ trijų polių kabelį su dvigubai izoliuotu “F47“ įžeminimo lizdu ir
16 A kištuku. Didžiausias leistinas kabelio ilgis yra 15 m.

A

2
A
282270

282269

pav. 7.2.1

- Elektros jungtys, skirtos naudoti įrankius darbo platformoje

1
3526157

2
3526158

pav. 7.2.2
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1) Prijungimo kištukas (ant kolonos), skirtas tiekti priedus, naudojamus ant darbo platformos.
Prijungimui naudokite “3 x 2,5 mm2“ trijų polių kabelį su dvigubu izoliuotu “F47“ įžeminimo lizdu
ir 10 A kištuku.
2) Darbinės platformos priedų maitinimo lizdas.
Maks. įrankio galios absorbcija: 2 Kw.
Jei būtų srovės generatorius, 220 V įtampos elektros energija gali būti naudojama įrankiams ant
darbo platformos, o 380 V įtampos elektros energija gali būti naudojama įrankiams ant žemės.

7.2.3 - Platformos naudojimas su vidaus degimo varikliu - instrukcijos

PAVOJUS!!!
- Neužveskite variklio uždarose patalpose, nebent yra
veiksminga ventiliacijos sistema, leidžianti ištraukti mirtinas
degimo dujas.
- Kai darbo sąlygos yra tokios, kad operatorius patiria didelį
nuolatinio triukšmo lygį (virš 90 dBA), naudokite apsaugines
ausines pagal galiojančius nelaimingų atsitikimų prevencijos
reikalavimus.

7.3 - Inspektavimai ir patikrinimai prieš pradedant naudoti mašiną - instrukcijos

ATSARGIAI!!!
- Patikrinkite, ar visi apsauginiai įtaisai yra vietoje ir ar jie yra tinkamos
-

Leid. 00

darbinės būklės.
Patikrinkite, ar apsauginiai apvalkalai yra vietoje ir ar jie yra
tinkamos darbinės būklės.
Užpildykite degalų baką (jei reikia).
Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį ir papildykite (jei reikia).
Patikrinkite, ar hidraulinėje sistemoje nėra nuotėkio.
Patikrinkite, ar dirbant nėra jokių aukštų kliūčių ar kokių nors objektų,
kurie galėtų susidurti su judančiomis (MDKP) platformos dalimis.
Patikrinkite, ar atstumas tarp veikiančių elektros linijų yra tinkamas.
Patikrinkite, ar įžeminimo plokštė yra prijungta prie aparato bazės,
jei mašina yra prijungta prie elektros energijos tiekimo.
Patikrinkite, ar pagrindas, ant kurio stabilizuota mašina, yra tvirtas.

Skyr. 7
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ATSARGIAI!!!
- Sužinokite apie tos dienos, kurią bus atliekamas darbas, oro sąlygas
-

ir visada pritaikykite savo įrangos ribas, kad jos atitiktų šias sąlygas.
Įsitikinkite, kad personalas, kuris dirbs ant pakeltos platformos, yra
fiziškai ir psichologiškai tinkamas šiam darbui.
Įsitikinkite, ar tinkama personalo, kuris dirbs ant pakeltos platformos,
apranga ir asmeninės saugos priemonės (kombinezonas, šalmas,
apsauginiai akiniai, pirštinės, batai ir saugos diržas).
Įsitikinkite, kad visi (MDKP) platformos valdikliai yra geros darbinės
būklės.
Įsitikinkite, kad įtaisai, skirti skubiai nuleisti darbinę platformą
avariniu atveju, yra geros darbinės būklės.
Įsitikinkite, kad personalas, dirbantis ant pakeltos (MDKP)
platformos, gerai žino taisykles, susijusias su jos naudojimu, ir kad
ant žemės esantys darbuotojai žino procedūrą, kuri turi būti
atliekama avarijos atveju, kai darbuotojai turi būti nuleisti nuo
platformos.

7.4 - Mašinos paleidimas
7.4.1- Transporto priemonės vidaus degimo variklio užvedimas
- Transporto priemonės variklio užvedimas kabinoje

Norėdami užvesti vidaus degimo variklį iš transporto priemonės kabinos, perskaitykite sunkvežimio
gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją.
- Transporto priemonės variklio užvedimas nuo žemės

3

562770A
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4
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- Pasukite selektoriaus jungiklį “1” į poziciją “1”.
- Pasp. klavišą. “2”
- Kai užvesite variklį, atleiskite klavišą.
Turėtų užsidegti signalinė šviesa “3“.
- Norėdami sustabdyti variklį, paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką “4“.
- Transporto priemonės variklio užvedimas iš avarinių valdiklių punkto

1

2

3

562771A

pav. 7.4.2

- Paspauskite mygtuką “1”

.

- Paspauskite mygtuką “2”
, atleiskite klavišą, kai užvesite transporto
priemonės variklį.
- Norėdami sustabdyti variklį, paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką “3“.
- Transporto priemonės variklio užvedimas nuo darbo platformos

1

2

3
562772A

pav. 7.4.3
Leid. 00
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- Paspauskite klavišą “1”

.

- Paspauskite klavišą “2”

, atleiskite raktą, kai užvesite transporto priemonės variklį.

- Norėdami sustabdyti variklį, paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką „3“.

7.4.2 - Pagalbinio variklio užvedimas (jei yra)
- Pagalbinio vidaus degimo variklio užvedimas iš kabinos

3
5

6

562773A

2

1

4

3526219

pav. 7.4.4

- Atsukite selektoriaus jungiklį “1” į poziciją “1”.
- Paspauskite klavišą “2”

.

- Kai užvesite variklį, atleiskite raktą.
Turėtų užsidegti signalinė šviesa “3“.
- Norėdami sustabdyti variklį, paspauskite mygtuką “4“.
Tačiau pagalbinį sprogimo variklį taip pat galima paleisti, naudojant elektrinį valdymo skydą “5“.
- Pasukite raktu valdomą selektoriaus jungiklį “6“ į padėtį “1“, tada į padėtį „S“.
- Kai užvesite variklį, atleiskite selektorių.
Turėtų užsidegti signalinė šviesa “3“.
- Norėdami sustabdyti variklį, pasukite selektorių “6“ į padėtį “0“.
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- Pagalbinio variklio užvedimas iš avarinių valdiklių punkto

1

2

3

562774A

pav. 7.4.5

- Paspauskite klavišą “1”

.

- Paspauskite klavišą “2”

; atleiskite klavišą, kai užvesite pagalbinį variklį.

- Norėdami sustabdyti variklį, paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką “3“.
- Pagalbinio variklio paleidimas nuo darbinės platformos
1

2

3

562775A

pav. 7.4.6

- Paspauskite klavišą “1”

.

- Paspauskite klavišą “2”

; atleiskite klavišą, kai užvesite pagalbinį variklį.

- Norėdami sustabdyti variklį, paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką “3“.

Leid. 00

Skyr. 7
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7.5 - (MDKP) platformos stabilizavimas
7.5.1- Instrukcijos

PAVOJUS!!!

- Jei (MDKP) platforma bus naudojama eismui atviruose
keliuose, jos naudojimas turi būti aiškiai pažymėtas tinkamais
ženklais, o darbo ir manevravimo zona turi būti atitverta.
- Ypatingą dėmesį atkreipkite į žemės, kurioje bus stabilizatoriai,
konsistenciją, ir, jei reikia, padėkite skiriamąją pertvarą,
turinčią pakankamą atsparumą suslėgimui, kad geriau
pasisikirstytų svoris.
- Žemė turi būti atspari maksimalioms deformacijoms,
nurodytoms ant plokštelių, pritvirtintų prie stabilizatorių.
- Patikrinkite, ar stabilizatoriai nesiremia į griovius, kanalizaciją,
rūsius ir bet kokius kitus objektus, kurie gali sugriūti.
- Jei blogas matomumas, nuspręskite, ar darbus galima atlikti
saugiai. Jei darbo zonos apšvietimo nepakanka, įjunkite
antrinio apšvietimo įtaisus (besisukančią lempą, papildomą
lempą prie darbinės platformos) arba sustabdykite darbą.
- Kai mašina stabilizuojama, įjunkite šoninio paleidimo signalą,
esantį ant stabilizatorių.
- .
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7.5.2- Stabilizavimo tipo pasirinkimas
1-asis - visos stabilizuojančios skersinės sijos yra prailgintos

360

Max.
galingumas
kg
280

Max.

25

400

17

atstumas
(R) metrai

5627122

pav. 7.5.1

2-asis - stabilizuojančios skersinės sijos, pilnai prailgintos kairėje pusėje ir iš dalies prailgintos
dešinėje pusėje

Max.
galingumas
kg
280

Max.

25

400

17

Max.
galingumas
kg
280

Max.

20

400

11

atstumas
(R) metrais

atstumas
(R1)
metrais

pav. 7.5.2
3526208

Leid. 00

Skyr. 7
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3-asis - stabilizuojančios skersinės sijos, iš dalies prailgintos kairėje pusėje ir atitrauktos dešinėje
pusėje

10

Max.
galingumas
kg
280

Max.

20

400

11

Max.
galingumas
kg
280

Max.

25

400

17

atstumas
(R) metrais

atstumas
(R1)
metrais

3526209

pav. 7.5.3

4-asis - stabilizuojančios skersinės sijos, pilnai prailgintos dešinėje ir iš dalies pailgintos kairėje
pusėje

Max.
galingumas
kg
280

Max.

25

400

17

Max.
galingumas
kg
280

Max.

20

400

11

atstumas
(R) metrais

atstumas
(R1)
metrais

pav. 7.5.4
3526210
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5-oji - stabilizuojančios skersinės sijos, iš dalies prailgintos dešinėje pusėje ir atitrauktos kairėje
pusėje

Max.
galingumas
kg
280

Max.

20

400

11

Max.
galingumas
kg
280

Max.

25

400

17

atstumas
(R) metrais

atstumas
(R1)
metrais

3526211

pav. 7.5.5

6-asis - visos stabilizuojančios skersinės sijos yra pilnai uždarytos
10
5

5

Max.
galingumas
kg
280

Max.

25

400

17

atstumas
(R) metrais

5627121

Leid. 00

Skyr. 7

pav. 7.5.6
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7.5.3 - Stabilizavimas - nustatymas

3
1
2

282245

282277

pav. 7.5.7

- Įsitikinkite, kad rankinis stabdis yra pilnai ištrauktas ir ar šviečia signalinė šviesa.
- Pavarų perjungiklį nustatykite į neutralią padėtį ir įjunkite transporto priemonės variklį.
- Pilnai nuspauskite sankabos pedalą ir naudokite svirtį “1“, kad įjungtumėte maitinimą.
- Sumontuokite atramines plokštes “2“ ant stabilizatorių rutulinių guolių ir įstatykite apsauginį kaištį
„3“.
- Patikrinkite, ar plokštės tinkamai sumonuotos.
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7.5.4 –Stabilizavimas

16

13
14
12

5

4

3526170

8

17

562776A

9

4
11
10
3
2
15

5
7
16
6

1
562777A

pav. 7.5.8

- Iš anksto nuspręskite, kokį stabilizavimo tipą atliksite, atsižvelgiant į atliekamo darbo tipą (žr.
7.5.2 papunktį).
- Įjunkite pagrindinį valdiklių skydelį, sukdami selektorių “1“ į padėtį „1“.
- Užveskite naudojamą variklį:
- paspauskite klavišą “2”,

kad užvestumėte sunkvežimio variklį;

- paspauskite klavišą “3”,

kad užvestumėte pagalbinį variklį.

Pasirinkite variklio apsisukimo dažnį per minutę, naudodami klavišą “4“ arba “5“.

Leid. 00

Skyr. 7
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- Paspauskite klavišus “6“ ir “7“, kad išplėstumėte dešinės pusės stabilizavimo skersines sijas.
Gretimi galinio apšvietimo indikatoriai signalizuoja, kai pasiekiama tinkama padėtis.
- Pasukite į priešingą pusę ir naudokite klavišus “8“ ir”„9“, kad kairiosios pusės stabilizavimo
skersinės sijos būtų prailgintos.
- Pasibaigus stabilizuojančių skersinių sijų prailginimo procesui, nuleiskite stabilizatorius,
pasirinkdami vieną iš šių dviejų būdų:
a- rankinis stabilizavimas
b- automatinis stabilizavimas
Rankinis stabilizavimas
- Paspauskite pagrindinio valdymo skydelio klavišus “10“ ir “11“, kad nuleistumėte dešinės pusės
stabilizatorius: šalia esantys indikatoriai užsidega, kai stabilizatoriai tinkamai paliečia žemę.
- Paspauskite kairiajame valdymo skydelyje esančius klavišus “12“ ir “13“, kad nuleistumėte
kairiosios pusės stabilizatorius: gretimi indikatoriai užsidega, kai stabilizatoriai tinkamai paliečia
žemę.
- Norint, kad horizontali padėtis būtų tinkama, naudokite išlyginimo prietaisą “14“, esantį šalia
valdymo skydų.
- Užsidegus indikatoriams “15“ ir “16“, signalizuojamas teisingas stabilizavimas.
Automatinis stabilizavimas
- Siekiant automatiškai stabilizuoti (MDKP) platformą, paspauskite klavišą “16“ pagrindiniame
valdymo skydelyje arba klavišą “17“ kairiajame valdymo skydelyje.
- Užsidegus indikatoriams “15“ ir “16“, signalizuojamas tinkamas stabilizavimas.
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7.6 - Judėjimas į aukštį

2

1
3526171

562778A

3

7

3526228

pav. 7.6.1

- Atlaisvinkite šonines kopėčias atlaisvindami užraktą “1“. Sukite išoriškai, kol bus užfiksuotas
užraktas “2“, tada nuleiskite kopėčias ir užlipkite ant laiptelio.
- Sėskite į kolonėlėje sumontuotą valdymo vietą ir atidarykite valdiklių apsauginį apvalkalą.
- Paspauskite klavišą “3”,
kad aktyvuotumėte valdiklius:
klavišas turi šviesti. Apačioje yra pavyzdys, kaip operatorius
kelia platformą
1-asis etapas: platforma yra ant žemės
pav. 7.6.2

Strėlės pakėlimas

352681

CLIK
5
4

352685

Leid. 00

3526231

Skyr. 7
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- Naudodami vairasvirtę “4“, pakelkite strėlę pakankamai nuo jos atramos, kad leistų platformai “5“,
pav. 7.6.2 išsijudinti iš pagrindinio aparato (sunkvežimio kabinos, strėlės atramos).
Rotacija pagal laikrodžio rodyklę (*)

1
352681

2

4

CLIK

353691
3526215

(*): pasirinktas rotacijos pvz.
pav. 7.6.3

- Pasirinkite vietą, kurioje galima nuleisti darbinę platformą “5“, kad būtų galima užlipti.
- Su vairasvirte pasukite (MDKP) platformą į norimą pusę (7.6.3 pav.), Tada nuleiskite strėlę.
Sukimo režimo pasirinkimas
Nuleiskite šarnyrinę strėlę

352681

6

CLIK

3526176
3526216

pav. 7.6.4
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- Pasirinkite sukimo funkciją, paspausdami

klavišą “7” (pav. 7.6.1).

Ind. B turi šviesti.
- Naudojant vairasvirtę “4”, pav. 7.6.3, nuleiskite šarnyrinę strėlę, kol darbo platforma bus pakankamai
arti žemės.
2-asis etapas: darbo platformos pakėlimas, kai operatorius yra ant jos

2

1

3

562782A

pav. 7.6.5

- Užlipkite ant darbinės platformos ir pritvirtinkite saugos diržus tvirtinimo vietose.
- Paspauskite klavišą“1”,

kad aktyvuotumėte valdiklius: klavišas turi šviesti.

- Naudodami vairasvirtes “2“ ir “3“, pasirinkite reikiamus manevrus, kad saugiai pakeltumėte darbinę
platformą.

Leid. 00

Skyr. 7
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7.7 - Darbinės platformos nustatymas į ramybės būseną
1

2
562783A

pav. 7.7.1

- Pastatykite darbinę platformą ant žemės saugioje vietoje.
- Išjunkite valdymo skydelį, paspausdami šviečiantį mygtuką “1”

pav. 7.7.1 ir nuimkite saugos diržą.

- Uždarykite valdymo skydelį su dangteliu “2“ (pav. 7.7.1).
3

1

4

562784A

pav. 7.7.2

- Užlipkite į kolonoje instaliuotą avarinio valdymo pultą.
- Atidaryk. vald. įtaisų apsaug. dangtį (pav. 7.7.2), tada aktyv. valdiklius, paspausdami klav.“1”
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- Naudodami vairasvirtes “3“ ir “4“ (pav. 7.7.2), pakelkite darbinę platformą į aukštį virš
sunkvežimio aparato ir uždarykite šarnyrinę strėlę.
- Pasukite (MDKP) platformą, kol pagrindinė strėlė sutaps su išilgine mašinos ašimi. Pradės
šviesti žalia strėlės atramos lemputė.
- Nuleiskite strėlę į poilsio padėtį, paspauskite mygtuką “1“

, kad išjungtumėte valdiklius ir

uždarykite apsauginį apvalkalą (arba kabiną).
-- Nulipkite ir uždarykite kopėčias.

7.8 – (MDKP) platformos pastatymas

PAVOJUS!!!
- Niekada nepalikite mašinos be priežiūros, kai veikia motoras.

- Uždarę (MDKP) platformą, nuvežkite mašiną į vietą, kurioje nėra kitų mašinų, transporto
priemonių ar eismo.
- Pasirinkite tvirtą, plokščią žemės plotą.
Jei tai neįmanoma, pastatykite mašiną į skersinę šlaito padėtį, įsitikinkite, kad nėra pavojaus, kad
mašina gali paslysti ar apvirsti.
Jei esate priverstas sustoti vietovėje, kur yra įprastas eismas, laikantis galiojančių taisyklių,
mašinos buvimas turi būti aiškiai pažymėtas vėliavomis, liepsnos deglais ir pan.
- Ištraukite transporto priemonės užvedimo raktą ir atjunkite (jei prijungtas) elektros tiekimo laidą,
kad mašinos nenaudotų pašaliniai asmenys.

7.9 - Stabdymas avarijos atveju

1

1
562743A

562744A

PAVOJUS

1

562742A

1

562741A

NUSPAUSTA

352658

pav. 7.9.1
Leid. 00

Skyr. 7
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Avarinėse situacijose paspauskite mygtuką “1“, pav. 7.9.1, siekiant nedelsiant sustabdyti
mašiną.
Norėdami paleisti mašiną iš naujo:
1) pašalinkite pavojų, sukėlusį avarinį sustabdymą;
2) pasukite avarinį mygtuką, kad galėtumėte iš naujo paleisti variklį.
Pastaba
Darbinės platformos valdymo skydelyje ir avariniame punkte esantis ekranas signalizuoja, kai
paspaudžiamas avarinis mygtukas (pav.7.9.1).

7.1 Platformos nuleidimas avarijos atveju

DĖMESIO!!!
- Prietaisai turi būti naudojami avariniu atveju, sugedus elektros
tiekimui.
“Oil & Steel” pagalbos skyriuje (arba bet kurioje kitoje įgaliotoje
dirbtuvėje) juos reikia kuo greičiau iš naujo užsandarinti. –
Kiekvienas operatorius, kuris šiuos įtaisus įjungia rankiniu
būdu, yra atsakingas už savo veiksmus ir privalo atlikti avarinę
procedūrą iš eilės, kaip nurodyta šioje dalyje.
.
Pastaba
Mašinoje yra įrenginys, skirtas avariniam platformos nuleidimui, kurį galima įjungti tik iš kolonos
(hidraulinis skirstytuvas).
Tai reiškia, kad visada patartina vietoje turėti kokį nors apmokytą asmenį, pasirengusį atlikti
reikiamą procedūrą.
Aplinkybės, dėl kurių reikia nusileisti avariniu būdu, yra šios:
- transporto priemonės variklio (ir pagalbinio vidaus degimo variklio) gedimas dėl degalų trūkumo
(žr. 7.10.1);
- darbinė platforma kontroliuoja gedimą (arba jei darbinės platformos operatorius blogai jaučiasi)
(žr. 7.10.2);
- elektros gedimas platformoje (MDKP) (žr. 7.10.3).
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7.10.1- Transporto priemonės variklio (ir pagalbinio vidaus degimo variklio) gedimas

5

LIMITATORE OK

1

9

6

10

AREA MAX >>

ALLARME MOTORE AUT
2
3526184

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

ALLARME MOTORE AUX
562785A

3
3526185

7

POMPA DI EMERGENZA

8

352680

3526186

pav. 7.10.1

- Jei sunkvežimio variklis yra sustabdytas, ekrane “1“ rodomas pranešimas “2“.
-- Jei pagalbinis variklis yra sustabdytas, ekrane “1“ rodomas
pranešimas “3“. Atlikite šiuos veiksmus:
- Paspauskite mygtukus “5“ arba „6“, kad paleistumėte (24 V) varikliu varomą siurblį: ekrane
pasirodys pranešimas “8“.
-- Naudodamiesi vairasvirtėmis “9“ ir “10“, nusileidimo manevrus atlikite tokia tvarka:
- atitraukti strėlę;
- nuleisti šarnyrinę strėlę;
- nuleisti strėlę;
- galima rotacija.
Pastaba
Manevrus galima atlikti iš kolonoje įrengto pulto ir ant darbinės platformos.

Leid. 00

Skyr. 7
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7.10.2 – Sugedus darbo platformos valdymui (arba jei darbinės platformos operatorius
blogai jaučiasi)

2

1

3

562784A

pav. 7.10.2

Pastaba
Avarinio valdymo skydelis (pav. 7.10.2) negali būti įjungtas, jei pirmiausiai nėra išjungiamas
veikiantis variklis ir neišjungtas sunkvežimio skydelis.
Ant žemės dirbantis operatorius turi elgtis taip:
- užlipti į sunkvežimio kabiną ir išjunkti skydelį, pasukant raktą: tai atstatys visas (MDKP)
platformos elektronines funkcijas;
- vėl įjungti sunkvežimį.
- užlipti į avarinio valdymo pultą ir atidaryti valdymo skydą.
- paspausti klavišą “1”,
-

kad aktyvuotų valdymo skydelį;

naudodamiesi vairasvirtėmis “2“ ir “3“, atlikti nuleidimo manevrus tokia tvarka:
atitraukti strėlę;
nuleisti šarnyrinę strėlę;
nuleisti strėlę;
galima rotacija.
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7.10.3 - Elektros gedimas platformoje (MDKP)

DĖMESIO!!!
- Kiekvienas operatorius, rankiniu būdu įjungiantis platintoją “1“,
yra atsakingas už savo veiksmus ir avarijos procedūrą turi
atlikti taip, kaip nurodyta toliau.

A

B
3526218

A

B

2

5
1

3526188

3526189

3

4

pav.. 7.10.3

Pastaba
Procedūrą galima atlikti tik veikiant vienam iš endoterminių variklių.
Tokiu atveju du ant žemės dirbantys operatoriai vienu metu naudoja skirstytuvą “1“ ir
elektromagnetinius vožtuvus ‘2“.
Leid. 00

Skyr. 7
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1-asis etapas
Darbinės platformos nusileidimas
- Operatorius turi užlipti į kolonoje sumontuotą valdymo pultą, o kitas operatorius turi būti šalia
pagrindinio valdymo pulto, esančio ant žemės.
- Ant žemės dirbantis operatorius turi rankiniu būdu paspausti elektromagnetinio vožtuvo “4“
saugiklį “3“ (iškeltos strėlės pilotavimo dalis).
- Naudojant skirstytuvo “1“ svirtį “5“, nusileidimo manevrai atliekami tokia tvarka:
atitraukti strėlę;
nuleisti šarnyrinę strėlę;
nuleisti strėlę;
galima rotacija.
Nuleiskite darbinę platformą ant žemės, kad operatorius galėtų lengvai nulipti saugioje vietoje.
Tada (MDKP) platforma turi būti uždaryta, visada vienu metu naudojant skirstytuvą “1“ ir saugiklį
“3“.
2-asis etapas
(MDKP)
destabilizavimas

platformos

Stabilizatorių atitraukimas

4
3526191

7

6

8

3526192

pav. 7.10.4

1- Rankiniu būdu paspauskite saugiklį “6“ ant elektromagnetinio vožtuvo “4“
(stabilizatoriaus pilotai) ir laikykite nuspaustą.
2- Paspauskite elektromagnetinio vožtuvo “8“ saugiklį “7“.
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Stabilizatoriaus skersinių sijų atitraukimas
10

3526193

4

9

6

pav. 7.10.5

Rankiniu būdu paspauskite saugiklį “6“ ant elektromagnetinio vožtuvo “4“ (stabilizatoriaus pilotai)
ir laikykite nuspaustą.
Paspauskite solenoidinio vožtuvo “10“ saugiklį “9“.
-

Pastaba
Norėdami nustatyti elektros sistemos gedimą ir jį suremontuoti, kreipkitės į gamintoją arba įgaliotą
dirbtuvę.

Leid. 00

Skyr. 7
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7.2 - Kabina (pasirinktinai)
7.2.1 - Pagrindinės dalys

4

11

5
3

10

9
A
2
282293

6

1

8

A
7

282294

12

282295

pav.
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- Pagrindinių dalių raktas
1 - Kabina
2 - Durys
3 - Stumdomas šoninis langas
4 - Atidaromas viršutinis langas
5 - Atidaromas priekinis langas
6 – Sėdimoji vieta
7 - Kabinos šildymo blokas (pagal pageidavimą)
8 - Besisukantis darbui skirtas šviestuvas
9 - Priekinio stiklo valytuvas
10 - Elektros sistemos skyrius
11 - Vidinio ryšio sistema (žr. 7.1.5 dalies “5“ punktą)
12 - Avariniai valdikliai kolonėlėje įmontuotame valdymo pulte (žr. 7.1.5 punktą)
7.2.2 - Durų atidarymo / uždarymo procedūra

2

1

282296

282297

pav. 7.11.2

Iš išorės
Atidarymas: pasukite raktą į “2“ padėtį ir paspauskite.
Užrakinimas: pasukite raktą į padėtį “1“, kai durys yra tvirtai
uždarytos.
3

282299

282298

pav. 7.11.3

Iš vidaus
Atidarymas: patraukite valdymo svirtį “3“.
Leid. 00

Skyr. 7
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7.2.3 - Stumdomas šoninis langas - atidarymo / uždarymo procedūra

1

2

2822100

pav. 7.11.4

Atidarymas: paspauskite mygtuką “1“ ir patraukite langą naudodami
rankeną “2“.
Uždarymas: stumkite langą su rankena “2“.
7.2.4 - Atidaromas priekinis langas - atidarymo / uždarymo procedūra

1
2822101

2822102

pav. 7.11.5

Atidarymas: laikykite svirtį “1“, tada pasukite į vidų ir išstumkite langą.
Uždarymas: laikykite svirtį “1“, patraukite langą į uždarytą padėtį, tada pasukite svirtį į viršų.

- 62/66
-

Skyr. 7

Leid. 00
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7.2.5 - Atidaromas viršutinis langas - atidarymo / uždarymo procedūra

1

2822103

2

pav. 7.11.6

Atidarymas: laikykite rankeną “1“ ir stumkite
aukštyn.
Uždarymas: laikykite rankeną “1“ ir traukite
žemyn.
Pastaba
Maks. atidarymo / uždarymo padėtys nurodomos dujinėmis spyruoklėmis “2“.

7.2.6

- Sėdimosios vietos reguliavimas

1

2822104

pav. 7.11.

Norėdami sureguliuoti sėdimąją vietą išilgai, patraukite svirtį ”1“, tada judinkite sėdimąją vietą,
stumdami ją į priekį arba atgal.
Leid. 00

Skyr. 7
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7.2.7 - Priekinio stiklo valymas
1

2822105

pav. 7.11.8

Norėdami įjungti priekinio stiklo valytuvą, paspauskite jungiklį “1“ į
poziciją „I“.
Norėdami jį sustabdyti, paspauskite jungiklį “1“ į padėtį “0”.
7.2.8 - Kreipiamoji tarnybinė lemputė
1

2822106

pav. 7.11.9

Norėdami įjungti šviesą, paspauskite
jungiklį “1“.
Paspauskite dar kartą, kad jį išjungtumėte.

2822107

pav. 7.11.10

Rankiniu būdu nukreipkite šviesą, kaip norite.
- 64/66
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Skyr. 7

Leid. 00
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7.2.9

- Šildymo sistema (pagal pageidavimą)

1

2

2822108

pav.. 7.11.11

Norėdami įjungti šildymo sistemą, pasukite rankeną “1“ pagal laikrodžio rodyklę (pakanka, kad
indikatorius “2“ pasislinktų iš “0“ padėties).
Norėdami reguliuoti temperatūrą, palaipsniui sukite indikatorių „2“ pagal laikrodžio rodyklę.
Kuo didesnė indikatoriaus rotacija, tuo aukštesnė temperatūra.

Leid. 00

Skyr. 7
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8

Priežiūra

8.1 – Instrukcijos

PAVOJUS!!!
- Neleiskite, kad su mašina dirbtų pašaliniai asmenys.
- Nevykdykite jokio darbo be išankstinio leidimo.
- Visi techninės priežiūros darbai turi būti atliekami, kai mašina
yra sustabdyta, išjungus motorus / variklius ir be hidraulinės
sistemos slėgio.
- Visada laikykitės techninės priežiūros ir techninės pagalbos
instrukcijų.
- Nenaudokite valdiklių ar lankstaus vamzdyno kaip atramos,
lipant ir išlipant iš mašinos.
-

PAVOJUS!!!
- Norėdami atlikti remonto darbus žemiau pakeltų ar kilnojamų įrenginių, šie
įrenginiai turi būti užfiksuoti savo vietoje su tam pritaikytomis išorinėmis
priemonėmis, leidžiančiomis saugiai atlikti darbus.

- Neleiskite niekam praeiti šalia, netoli ar po mašinos dalimis, kurios yra
pakeltos ir neužfiksuotos.

- Venkite dėvėti apyrankes, laikrodžius, žiedus ar laisvus drabužius, kurie gali
įstrigti judančiose dalyse.

- Venkite dėvėti apyrankes, laikrodžius, žiedus ar laisvus drabužius, kurie gali
įstrigti judančiose dalyse.

- Nenaudokite vidaus degimo variklio uždarose patalpose be tinkamo
vėdinimo, nes dėl to susidarys pavojingų dujų koncentracija.

- Jei reikia pakelti ar gabenti sunkias detales, visada naudokite tinkamos
talpos keltuvus ir panašius objektus.

- Įsitikinkite, kad diržai yra tinkamai prisegti.
- Niekada nenaudokite benzino, tirpiklių ar kitų degių skysčių. Verčiau rinkitės
leidžiamus komercinius tirpiklius, kurie yra netoksiški ir nedegūs.

Leid. 00

Skyr 8
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8.2 – Pagrindas
Tinkama mašinos priežiūra ir teisingas naudojimas yra pagrindinė prielaida, užtikrinanti saugų ir
produktyvų (MDKP) platformos naudojimą.
Norint užtikrinti, kad (MDKP) platforma veiktų nuolat ir normaliai ir kad garantija nebūtų prarasta,
visos atsarginės dalys turi būti originalios “Oil & Steel“ dalys.
Jūsų įsigytai ar išsinuomotai (MDKP) platformai buvo atliktas patvirtinimo bandymas gamykloje, o
po to buvo atliktas išankstinis patikrinimas, kuris garantuoja, kad (MDKP) mašina buvo patikrinta,
visi valdikliai buvo išbandyti ir buvo atlikti reikalingi pakeitimai.

8.3 - Gamintojo atliktos patikros
Gamintojo atlikti tokie patikrinimai:
- prieš platformos (MDKP) važiavimo patikrinimą 1- hidraulinės alyvos lygio patikrinimas
2- stumdomų blokų tepimas
3- vyrių kaiščių tepimas
4- rotacinio aparato tepimas
- naudojant (MDKP) platformą5- slėgio ribinių vožtuvų kalibravimas
6- stabdymo vožtuvų kalibravimas
7- saugos ir blokavimo įtaisų kalibravimas
8- hidraulinės alyvos nuotėkio patikrinimas
9bendras
veikimo
patikrinimas
10- visos plokštės yra
vietoje.

8.4 - Įprastiniai patikrinimai ir priežiūra
Techninės priežiūros grafikas parodytas toliau pateiktoje lentelėje.
Simbolių raktas:
operacijos, kurias turi atlikti operatorius
operacijos, kurias turi atlikti įgaliotos dirbtuvės arba gamintojas.
Pastaba
Vykdydami transporto priemonės vidaus degimo variklio priežiūros programą, atlikite veiksmus,
nurodytus transporto priemonės gamintojo pateiktoje instrukcijoje.
Vykdydami pagalbinio degimo variklio priežiūros programą, atlikite veiksmus, nurodytus pagalbinio
variklio pateiktoje instrukcijoje.

- 2/12 -

Skyr. 8

Leid. 00
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Operacijos aprašymas

10
val.

100
val.

200
val.

500
val.

1000
val.

2000
val.

4000
val.

10000
val.

Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį
Patikrinkite, ar nėra hidraulinės sistemos
nuotėkio
Patikrinkite, ar tinkamai veikia
visi valdikliai
Patikrinkite, ar tinkamai veikia visi saugos
įtaisai
Patikrinkite, ar pakrautas sunkvežimio
akumuliatorius
Patikrinkite išlyginimo įtaisą
Pirmojo keitimo rotacijos reduktoriaus
alyvos galvutė
Rotacinio bloko tepimas
Tepkite teleskopinės strėlės vyrių
kaiščius ir stumdomus blokus bei
prailginimo-atitraukimo grandines
Patikrinkite, ar visos plokštės yra vietoje
ir yra geros būklės
Patikrinkite slėgį
Patikrinkite ar pritvirtinti kaiščių užraktai ir
žiedinių veržlių tvirtinimo varžtai
Patikrinkite teleskopinės strėlės
stumdomų blokų nusidėvėjimą
Patikrinkite hidraulinės alyvos būklę
Patikrinkite
kasetę

hidraulinės

alyvos

filtro

Pirmasis hidraulinės alyvos filtro kasetės
keitimas
Nuplaukite ir išvalykite mašiną
Pakeiskite hidraulinės alyvos filtro kasetę
Patikrinkite (MDKP)
platformos struktūrą
Galvutės rotacijos reduktoriaus alyvos
keitimas
Pakeiskite hidraulinę alyvą
Nuplaukite hidraulinę sistemą
Pakeiskite prijungimo kabelius
Pakeiskite hidraulinius siurblius
Pakeiskite cilindrų tarpiklius
Pakeiskite
atitraukimo-prailginimo
grandines
Penktojo rato laisvumo patikrinimas
Leid. 00

Skyr 8
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8.5 - Tepimo diagrama

4000 h
2000 h
200 h

200 h
2000 h
4000 h
3526194

Simbolių

pav. 8.5.1

raktas:

Hidr. alyva
Tepalas
Transmis. alyva
- 4/12 -
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8.6 - Tepimo lentelės
- (MDKP) platformos tepalai
Žemiau esančioje lentelėje nurodyti mūsų naudojami aliejai ir tepalai bei atitinkami suderinami
produktai, nurodant temperatūrą ir naudojimo aplinką nuo -20 C iki +50 C.
AGIP
(naudoja
“Oil
&
Steel“)

Tepalas

Hidraulinė
alyva

Tepalas

ESSO

MOBIL

SHELL

Arnica 46

Inverol
EP 46

Dte Oil 15

Tellus Oil T
46

Grease 16

Cazar K2

Mobiplex
47

Super
Grease
EP2

TOTAL

Equivis ZS
46

Multis 2

lent. 8.6.1

8.7 - Operatoriaus atliekamos intervencijos
Toliau pateikiamos pagrindinės operatoriaus atliekamos intervencijos.
8.7.1 - Vyrių kaiščių ir rotacijos elementų tepimas

1
2822110

pav. 8.7.1

Su atitinkamu siurblio tepalu, tepalai, esantys ant mašinos ir pažymėti lentele “1“, (taip pat žiūrėkite
pav. 8.5.1. “Tepimo diagrama“.
Pastaba
Visada prieš ir po bet kokio tepimo nuvalykite tepalus, dangčius, dangtelius
ir ventiliatorius, kad neužsiterštų tepalas.

Leid. 00

Skyr 8
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8.7.2 - Teleskopinių prailginimo strėlių, strėlių prailginimo grandinių, stabilizuojančių
skersinių sijų ir darbo platformos prailginimo kreiptuvų tepimas

3526213

pav. 8.7.2

Šepetėliu tepkite tepalą ant prailginimo strėlių, strėlių prailginimo grandinių, stabilizuojančių
skersinių sijų ir darbo platformos prailginimo kreipiamųjų.
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8.8 - Hidraulinės alyvos lygio patikrinimas

2

1

3526214

pav. 8.8.1

Šis patikrinimas turi būti atliktas, kai (MDKP) platforma ir stabilizatoriai yra ramybės būsenoje ir ant
lygaus paviršiaus.
Patikrinkite alyvos lygį, kurį rodo indikatorius “1“. Alyva turi būti iki pusės lygio indikatoriaus.
Jei taip nėra, alyvą papildykite per papildymo įleidimo angą “2“.
Dėl alyvos savybių žr. 8.6.

Leid. 00

Skyr 8
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8.9 - Filtro kasetės būklės tikrinimas

2

1

pav. 8.8.1

Paprastai keičiant alyvą reikia pakeisti filtro kasetę.
Kai užsikimšimo signalas “1“ tampa raudonas, reikia pakeisti filtro kasetę “2“.
Dėl pakeitimo kreipkitės į įgaliotą dirbtuvę arba tiesiogiai į gamintoją.
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Skyr. 8
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8.10 - Šildymo sistemos kuras: lygio kontrolė ir pildymo procedūra

A

2

1
A

B
2822115
2822114

B

3

2
1
2822116

pav. 8.10.1

Šildoma degalais ir alyva.
Patikrinkite degalų lygį indikatoriuje “1“.
Norėdami pripilti alyvos, naudokite viršutinį užpildymo kaklelį “2“.
Šiltuoju metų laiku įvedimas į sistemą turėtų būti nutrauktas uždarant čiaupą “3“.
Pastaba
Prieš paleidžiant šildymo sistemą, nepamirškite atidaryti čiaupo.
Leid. 00

Skyr 8
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8.11 - Techninės priežiūros registras
Techninės priežiūros darbuotojai turi užpildyti šią lentelę, kad patikrintų, ar buvo atlikta įprasta techninė
priežiūra ir pabrėžti darbus, kuriuos reikia atlikti pagal techninės priežiūros grafiką.

Techninės priežiūros tipas
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Data

Operatorius

Skyr. 8

Leid. 00

5.746.181

Techninės priežiūros tipas

Leid. 00

Data

Skyr 8

Operatorius
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Techninės priežiūros tipas
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Data

Operatorius

Skyr. 8
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9
2.11

Gedimų taisymas

- Gedimų taisymas

Nr.

1

2

Priežastis

Problema

Sunkumai prijungiant
maitinimą
prie
maitinimo šaltinio.

Siurblys yra
triukšmingas

ypač

Sprendi
mas

Jei
įrenginys
yra
pneumatinis, transporto
priemonės
sistemoje
trūksta oro

Patikrinkite pagrindinio
sunkvežimio
pneumatinės sistemos
efektyvumą

Jei jis yra mechaninis,
kažkas trukdo judėti
lanksčiam
valdymo
kabeliui

Atleiskite ir sutepkite
lankstų
pavaros
valdymo kabelį

Sugedęs siurblys

Siurblys įsiurbia orą

Patikrinkite
siurbimo
kanalą ir pakeiskite
hidraulinio tepalo filtrą
Patikrinkite, ar movos
yra
priveržtos
ant
įsiurbimo
kanalų
vamzdžių
Patikrinkite alyvos lygį
atitinkamame bake

Siurblys yra per daug
susidėvėjęs

Leid. 00

Skyr. 9

Pakeiskite siurblį

Siurblys nėra tinkamai
įjungtas

Pakartokite maitinimo
aktyvavimo procedūrą

Siurblys atsiskyrė nuo
maitinimo paėmimo.

Patikrinkite, ar priveržti
siurblio
tvirtinimo
varžtai ant maitinimo
paėmimo.
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Nr.
3

Problema
Kai
įjungtas,
siurblys
nenuleidžia alyvos
į
hidraulinę
sistemą
arba
alyva
tiekiama
tokiu žemu slėgiu,
kad
nepajudina
hidraulinių
komponentų.

Priežastis

Sprendi
mas

Žr. 2 punktą
Maks.
vožtuvai yra
neteisingai
sukalibruoti
nešvarūs

Žr. 2 punktą
slėgio

Atstatykite
arba
išvalykite maks. slėgio
vožtuvus

arba

Maks. slėgio vožtuvų
tarpikliai
yra
susidėvėję

Pakeiskite maks. slėgio
vožtuvus

Srovės
greičio
keitiklio solenoidinio
vožtuvo
stebėjimo
solenoidai atsijungė
arba perdegė.
Pakeiskite
šilumokaičio
elektromagnetinio
vožtuvo solenoidus

- 2/6 -

Šilumokaičio
elektromagnetinis
vožtuvas
yra
nešvarus,
susidėvėjęs
ir
apskritai
yra
netinkamos būklės.

Išvalykite arba, jei
reikia,
pakeiskite
šilumokaičio
elektromagnetinį
vožtuvą

Perdegė
elektromagnetinių
vožtuvų
elektromagnetinių
vožtuvų
saugos
saugikliai.

Pakeiskite avarinių
elektromagnetinių
vožtuvų
stebėjimo
solenoidus.

Skyr. 9

Leid. 00
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4

Įjungus hidraulinę
ir
elektrinę
sistemas, mašina
vis dar nerodo
gyvybės ženklų

Netinkamai įjungtas
maitinimo šaltinis
Transporto
priemonės
stovėjimo stabdys
buvo
įjungtas
neteisingai
arba
atitinkamas
mikrojungiklis
neaktyvuotas arba
neprijungtas.

Perdegė
saugiklis

pagrindinis

Vienas
ar
visi
valdymo
skydelio
avariniai mygtukai
buvo paspausti

Leid. 00

Skyr. 9

Pakartokite
maitinimo paėmimo
įvedimo procedūrą
Pakartokite
pagrindinio
sunkvežimio
stovėjimo stabdžio
prijungimą
prie
maitinimo tiekimo
procedūros
ir
patikrinkite
santykinio
mikrojungiklio
aktyvavimą
ir
įjungimą
Pakeiskite
saugiklį

pagrindinį

Iš naujo nustatykite
nuspaustą
avarinį
mygtuką
ir
nustatykite
jį
į
neutralią padėtį
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Nr.
5

6

Problema
Suaktyvintos mašinos
negalima stabilizuoti

Stabilizuota
transporto
priemonė negali pakelti
operatoriaus platformos
nuo atraminio paviršiaus
poilsio padėtyje

7

Operatoriaus platformos
judesiai yra stiprūs ir
netaisyklingi, net valdomi
iš
pačios
darbinės
platformos

Priežastis

Sprendimas

Žr. 3 punktą

Žr. 3 punktą

Mikrojungikliai, skirti stebėti
mašiną, kai jie yra ramybės
būsenoje, yra sugedę arba
atjungti.

Vėl
prijunkite
arba
pakeiskite mikrojungiklius

Žr. 3 punktą

Žr. 3 punktą

Šilumokaičio
elektromagnetinis vožtuvas
atjungtas

Patikrinkite
šilumokaičio
elektromagnetinio
vožtuvo
jungtį

Perdegė
šilumokaičio
elektromagnetinio vožtuvo
stebėjimo solenoidai

Pakeiskite
šilumokaičio
elektromagnetinio vožtuvo
solenoidus

Stabilizavimas
atliktas
neteisingai (pakeltas vienas
iš keturių stabilizatorių)

Pakartotinai
stabilizuokite
mašiną nuo pat stabilizavimo
procedūros pradžios

Žr. 2 punktą

Žr. 2 punktą

Tuo
metu
įjungtas
siurblys ima orą arba yra
neefektyvus

Išimkite, išvalykite ir, jei
reikia, pakeiskite tuo metu
naudojamą siurblį

Įpilkite alyvos iki reikiamo
lygio

Bake nėra alyvos.

8
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Antstatas nepalaiko
darbo
platformos,
laikančios
apskaičiuotą
apkrovą

Uždarymo vožtuvas yra
nešvarus arba sugedęs

Skyr. 9

Išardykite
ir
išvalykite
domkratų, kurie neneša
svorio, vožtuvus.

Leid. 00
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Nr.

9

Problema

Dirbant su aukštyje
esančiomis
dalimis,
mašina
užstringa

Priežastis

Sprendi
mas

Avarinis
mygtukas
buvo
netyčia
paspaustas

Perdegė
elektros
saugiklis.

bendras
sistemos

Pakeiskite
bendrą
elektros saugiklį

Vėl nustatykite mašinos
aukštyje esančias dalis į
poilsio
būseną
ir
patikrinkite, ar ji tinkamai
veikia
ir
įjunkite
atitinkamą mikrojungiklį.

10

Darbo
pabaigoje
neįmanoma
stabilizuoti mašinos

11

Naudojant aukštyje
esančias
dalis,
darbo
strėlės
prailginimo
ir
atitraukimo
metu
yra vibracijos ir
greičio pokyčiai.

Teleskopinė strėlė ir
stumdomi blokai yra
blogai sutepti.
Stumdomi blokai yra
nusidėvėję.

Pakeiskite stumdomus blokus

Darbo
platforma
nelieka lygi, kai
strėlės juda

Išlyginimo sistemoje yra
oro

Išstumkite orą iš darbo
platformos išlyginimo
sistemos (susisiekite
su mūsų techninės
pagalbos tarnyba)

Sugedusi
arba
neteisingai
sukalibruota išlyginimo
kortelė.

Pakeiskite
arba
sukalibruokite
platformos
išlyginimo
kortelę

Prailginimą ribojančio
įrenginio gedimas

Susisiekite su “Oil &
Steel“
techninės
pagalbos skyriumi

12

13

Neveikia apatinės ir
atitraukiamosios
strėlės manevrai
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Pakelta dalis nebuvo tinkamai
grąžinta į poilsio būeną arba ant
strėlės
atramos
esantis
mikrojungiklis,
kuris
patikrina
mašinos poilsio padėtį, yra sugedęs

Sutepkite
strėlę
stumdomus blokus

Skyr. 9

ir

Leid. 00
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9.2 - Pavojaus pranešimai
Pastaba
Yra galimas skirtumas tarp toliau pavaizduotos ir jūsų ekrane pateikiamos informacijos. Jei taip
atsitiktų, susisiekite su “OIL & STEEL“ techninės pagalbos tarnyba dėl bet kokio ekrano
atnaujinimo.

LIMITATORE OK

AREA MAX >>

OIL & STEEL
1
352678

pav. 9.2.1

9.2.1 paveikslėlyje pavaizduotas darbo puslapis, rodomas ekrane, kai operatorius įjungia valdymo
skydą ant darbo platformos arba avarinio valdymo pulte.
Pranešimai rodomi lauke “1“. Jie informuoja operatorių apie faktines problemas.
Pranešimų sąrašas:
1 - Išankstinio pavojaus signalo riba
Pasirodo, kai diapazono ribotuvas netrukus pereis į pavojaus fazę.
2 - Ribotuvo blokas
Pasirodo, kai įsikiša diapazono ribotuvas ir sustabdo mašiną.
3 - Rotacijos blokas
Pasirodo, kai įsikiša MDKP platformos sukimosi blokas.
4 - 3 kw generatorius
Pasirodo, kai įjungiamas srovės generatorius.
5 - 400 kg zona
Pasirodo, kai įjungiama maksimali darbo platformos apkrova = 400 kg.
6 - Šarnyrinės strėlės pasukimas
Pasirodo pasirinkus “šarnyrinės strėlės pasukimo“ funkciją.
7 - Šarnyrinės strėlės prailginimas
Pasirodo pasirinkus “strėlės prailginimo“ funkciją.
8- Gervė (keltuvas)
Pasirodo, kai prie (MDKP) platformos pritvirtinamas kėlimo aparatas (gervė).
Pastaba
Signalizacija susijusi tik su gerve, kurios maksimalus galingumas = 500 kg; šiuo atveju
platforma (MDKP) turi specifines charakteristikas, aprašytas atskirame vadove
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9 - Rankinis lyginimas
Pasirodo, kai pasirenkama rankinė darbinės platformos išlyginimo funkcija.
10 - Įterptas apsisukimų skaičius per minutę (RPM)
Pasirodo, kai pasirenkamos gamintojo nustatytos RPM (MDKP) darbinei platformai naudoti.
11 - Veikia pagalbinis variklis
Pasirodo, kai veikia pagalbinis variklis ir lieka įjungtas tol, kol jis veikia.
12 -Sunkvežimio variklis veikia (Aut)
Pasirodo, kai sunkvežimio variklis veikia, ir išlieka tol, kol jis veikia.
13 - Darbinės platformos susidūrimas
Pasirodo, kai darbonės platformos rotaciją sustabdo šarnyrinės strėlės susidūrimo prevencijos įtaisas.
14 - Per didelė apkrova
Pasirodo, kai darbinės platformos apkrova viršija didžiausią leistiną talpą.
15 - Darbinė platforma neuždaryta
Pasirodo, kai yra “Eternit“ darbinė platforma.
Signalizacija įspėja operatorių, kad durys neuždarytos. Užkertamas kelias visiems mašinos judėjimams.
16 – “Pulivapor“ įjungtas
Pasirodo, kai įjungiamas pasirinktinis vandens valymo įrenginys. Išlieka, kol įrenginys bus išjungtas.
17 – “Pulivapor“ išjungtas
Pasirodo, kai išjungiamas papildomas vandens valymo įrenginys. Lieka kol įrenginys yra įjungtas.
18 - Pagalbinio variklio signalizacija
Pasirodo, kai dėl gedimo pagalbinis variklis sustoja.
19 - Sunkvežimio variklio signalizacija (Aut.)
Pasirodo, kai sunkvežimio variklis sustoja dėl gedimo.
20 - Grandinės signalizacija
Pasirodo, kai sutrinka strėlės prailginimo grandinės (atsilaisvina, lūžta ir pan.). Pasirodo kartu
su garso pavojaus signal.
Pastaba
Kai pasirodys šis pranešimas, visi manevrai, mažinantys platformos (MDKP) stabilumą, automatiškai
blokuojami.
Galima tik uždaryti mašiną.
Nedelsdami kreipkitės į “Oil & Steel” techninės pagalbos tarnybą.
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16.1 - Hidraulinė diagrama

pav. 10.1.1

Leid 00

5.746.181

- Hidraulinės diagramos raktas
Poz.

Komponentas

Komercinis pav./ sutr.

Kodas

Kiekis

1

Elektrinis siurblys

4.250.012

1

2

Siurblys

4.554.009

1

3

Elektrinis variklis

1

4

Siurblys

1

5

Pagalbinis variklis

4.560.001

1

6

Dvigubas siurblys

4.610.061

1

7

Įvadų užraktas

4.185.006

1

8

Nusausinantis filtras

4.380.007

1

9

Manometras

4.622.007

1

10

Solenoidinis vožtuvas

4.350.033

1

Solenoidinis vožtuvas

4.350.036

2

Užraktas

5.220.024

1

Pilnas s. v. blokas

5.185.007

1

11

Solenoidinis vožtuvas

4.350.006

1

12

Solenoidinis vožtuvas

4.350.022

4

13

Pristatymo filtras

4.380.014

1

14

Užrakto vožtuvas

4.790.033

4

15

Solenoidinis vožtuvas

4.350.020

4

16

Filltras

4.380.030

1

17

Valdymo blokas

4.340.015

1

18

Užrakto vožtuvas

4.790.013

2

19

Užrakto vožtuvas

4.790.062

1

20

Elektrodeviatorius

4.325.002

1

21

Rotacinis sujungimas

4.435.003

1

22

Antikavitacinis vožtuvas

4.790.036

1

23

Patikrinimo vožtuvą

4.790.026

1

Užraktas

5.220.020

1

Solenoidinis vožtuvas

4.350.014

2

Solenoidinis vožtuvas

4.350.019

1

Droselio vožtuvas

4.790.025

2

Solenoidinis vožtuvas
Solenoidinio vožtuvo užraktas

4.350.042
5.185.021

1

24

Užrakto vožtuvas

4.790.003

2

25

Variklis + stabdis

4.405.003

1

26

Užrakto vožtuvas

4.790.003

2

27

Akumuliatorius

4.150.003

2

28

Užrakto vožtuvai

4.790.067

1
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16.2 - Naudojimo instrukcijų pristatymo kuponas
Būdamas:

operat.,

vadovu,

savininku.

Pristatymo kuponas aukštai platformai:
Modelis: .E..A
...G
..L
..E
....3..5..2..6.......................

Serijos n: ........................................

Kliento kopija

Iš (bendrovės pavadinimas): .....................................................................................................
Aš pareiškiu, kad gavau (n) ............................... instrukcijų kopijų ir techninės priežiūros naudojimo
Instrukcijas šiai mašinai, (n) ............ kopijų saugos instrukcijų operatoriams, įgaliotiems naudotis ir
prižiūrėti aukštas platformas ir (n) ........................ saugos diržų.

S. Cesario S/P, (data): ...............
Parašas (įskaitomas: vardas ir pavardė)
.........................................................................................................................................................................................

Būdamas:

operat.,

vadovu,

savininku.

Pristatymo kuponas aukštai platformai:
Modelis: E
...A..G
...L..E...3..5..2..6........................

Serijos n: ........................................

Pardavėjo kopija

Iš (bendrovės pavadinimas): .....................................................................................................
Aš pareiškiu, kad gavau (n) ............................... instrukcijų kopijų ir techninės priežiūros naudojimo
Instrukcijas šiai mašinai, (n) ............ kopijų saugos instrukcijų operatoriams, įgaliotiems naudotis ir
prižiūrėti aukštas platformas ir (n) ........................ saugos diržų.

S. Cesario S/P, (data): ...............
Parašas (įskaitomas: vardas ir pavardė)
.........................................................................................................................................................................................

Būdamas:

operat.,

vadovu,

savininku.

Pristatymo kuponas aukštai platformai:
Modelis: E
...A..G
...L..E
...3
..5
..2
..6
........................

Serijos n: .......................................

S. Cesario S/P, (data): ...............
Parašas (įskaitomas: vardas ir pavardė)
Leid. 00
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Gamintojo kopija

Iš (bendrovės pavadinimas): .....................................................................................................
Aš pareiškiu, kad gavau (n) ............................... instrukcijų kopijų ir techninės priežiūros naudojimo
Instrukcijas šiai mašinai, (n) ............ kopijų saugos instrukcijų operatoriams, įgaliotiems naudotis ir
prižiūrėti aukštas platformas ir (n) ........................ saugos diržų.
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MAŠINA DARBUI
AUKŠTYJE
“OIL & STEEL” SPA
Sede legale: via G. Verdi, 22
41018 SAN CESARIO S/P (Mo) - Italy
Tel. +39 059.93.68.11
Fax +39 059.93.68.00
http://www.oilsteel.com
e-mail: info@oilsteel.com

