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1. FORORD 

Denne bruks- og vedlikeholdsanvisningen følger med ved leveransen av din PALFINGER 

PLATFORMS-arbeidslift. Den inneholder informasjoner om tillatte anvendelsesområder og sikker 

drift, samt om pleie og vedlikehold. 

 

Kjøperen er forpliktet til å instruere enhver leier eller annen bruker av arbeidsliften nøyaktig og 

innføre disse personene i betjeningen. Bruksanvisningen skal overleveres med arbeidsliften og det 

skal henvises til innholdet.  

 

I indre forhold med kjøperen er produsenten fritatt for eventuelle krav fra tredjepersoner pga. 

mangelfull instruksjon. 

 

Viktige merknader til operatøren, må absolutt leses og følges: 

Som operatør er du ansvarlig for arbeidsliften og dermed også alle arbeider som hører til. Følg 

derfor anvisningene nedenfor av hensyn til din egen sikkerhet og sikkerheten for personene i 

nærheten. 

 

 Les denne bruksanvisningen nøye og sammenlign alle illustrasjoner med din PALFINGER 

PLATFORMS-arbeidslift. Endringer av tekniske detaljer i forhold til opplysninger og 

illustrasjoner er mulig, men disse påvirker ikke denne i noen særlig grad. 

 

 Gjennomfør alle funksjoner som er beskrevet skritt for skritt på PALFINGER PLATFORMS-

arbeidsliften. 

 

 I denne bruksanvisningen finner du ofte en varseltrekant ved siden av merknadene, og disse 

gjør oppmerksom på spesielle faremomenter. Følg disse merknadene nøye. 

 

 Bruksanvisningen og tilhørende komponenter skal alltid være tilstede i kjøretøyet. 

 

 Gjør deg kjent med betjeningen av PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften i alle mulige 

driftstilstander før førstegangs bruk. 

 

 Planlegg all bruk nøye og gjør deg kjent med driftsbetingelsene. 

Det betyr for eksempel: Undersøk høyder i underganger, bæreevne på broer, nødvendig 

arbeidshøyde, nødvendig sidelengs rekkevidde, hindringer, bæreevne på støtteunderlag osv. 

 

 Sett sammen det påkrevde utstyret. 

Det betyr for eksempel: Klargjøring av underlagsplanker for oppstøtting, skillegitter for 

trebeskjæringer, lagringsplass for motorsager og lignende. 
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 Kontroller at PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften og de påbygde sikkerhetsanordningene 

fungerer korrekt før hver idriftsetting. Stans alltid arbeidet når det oppdages et avbrudd eller en 

funksjonsfeil i en sikkerhetsanordning! 

 

 Gjennomfør en funksjonskontroll på arbeidsliften før hver idriftsetting. Kontrollen av understellet 

skal gjennomføres i henhold til instruksjonene fra produsenten for løftekjøretøyet. 

 

 Under drift av arbeidsliften skal alle aktuelle nasjonale bestemmelser og forskrifter følges, 

f.eks. veiforskrifter, forskrifter for forebygging av ulykker, driftssikkerhetsbestemmelser, 

bestemmelser for drift av arbeidslifter, samt deres bruk og sikkerhetsforskrifter, også selv om 

ikke alle disse er gjengitt i bruksanvisningen. 

 

 Dersom det også arbeider andre personer utenom deg selv med PALFINGER PLATFORMS-

arbeidsliften, må det påses at disse også er opplært og at de også leser bruksanvisningen 

nøye. Fullført opplæring skal bekreftes skriftlig til eieren av arbeidsliften. 

 

 Oppretthold driftssikkerheten og funksjonsevnen i PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften 

med samvittighetsfull pleie og vedlikehold. 

 

 Betjening og vedlikehold for løftekjøretøyet finnes i de tekniske underlagene fra produsenten 

for kjøretøyet. 

 

 Utsett aldri nødvendige reparasjoner og la alltid opplært personale gjennomføre dette. 

 

 Sveisearbeider på bærende og andre sikkerhetsrelevante deler av arbeidsliften skal 

gjennomføres i henhold til de omfattende kvalitetskravene i EN ISO 3834-2 og kun av 

fagkyndig personale eller sveisebedrift . 

 

 Forandringer, ombygginger, utkobling av sikkerhetsanordninger, inngrep i elektronikk og følere, 

justering av ventiler, betjeningsfeil samt manglende vedlikehold medfører at vårt ansvar 

bortfaller. 

 

 Teknisk service fra PALFINGER er alltid tilgjengelig ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. 

 

 Benytt kun originale reservedeler fra PALFINGER. Ved reservedelsbestillinger benyttes 

reservedelslisten, og type ("Type") og serienummer ("No.") skal oppgis. 
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 Vi står gjerne til tjeneste ved spørsmål som måtte oppstå i den daglige driften. 

 

 Vi er hele tiden takknemlig for forslag og merknader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palfinger Platforms GmbH 

Düsseldorfer Str 100 

D-47809 Krefeld (Linn) 

Tlf.: +49 2151 47 92-0 

Faks: +49 2151 47 92-110 

 

 

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i de tekniske detaljene i PALFINGER PLATFORMS-

arbeidsliften i forhold til opplysninger og illustrasjoner i bruksanvisningen. 
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1.1 FORKLARINGER FOR SYMBOLER OG MERKNADER 

1.1.1 Arbeidssikkerhets-merknad 

 

 

 

Dette symbolet finnes ved siden av alle arbeidssikkerhets-merknader i denne bruksanvisningen 

hvor det fare for liv og helse for personer. Følg disse merknadene og arbeid særdeles forsiktig i 

disse tilfellene. Lever alle arbeidssikkerhets-merknader videre til andre brukere. 

I tillegg til alle merknader i denne bruksanvisningen må det også tas hensyn til de generelle 

forskriftene for sikkerhet og forebygging av ulykker. 

 

 

1.1.2 Informasjons-merknad 

 

 

Dette symbolet finnes på alle steder i denne bruksanvisningen som det må legges spesielt nøye 

merke til, slik at retningslinjer, forskrifter og merknader og korrekt forløp for arbeidet skal kunne 

overholdes, samt for at skader og ødeleggelser på maskiner eller andre anleggsdeler skal kunne 

forhindres. 

 

 

1.1.3 Miljø-merknad 

 

 

 

Arbeidsmerknader med dette symbolet oppfordrer til å overholde gjeldende 

miljøvernbestemmelser. 

 

1.1.4 Elektrisk overslagsfare-merknad   

 

Dette symbolet finnes ved siden av alle farer på grunn av elektrisk strøm hvor det fare for liv og 

helse for personer 
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1.2 ANVENDTE SKILTSYMBOLER 

 
 

 

 

Dampstråling 

forbudt 

Adgang forbudt maksimal 

oppstillingshelning 

Oljetyper 

 

  
 

Vindmåler Spyletilkobling olje 

 (Sugetilkobling) 

Spyletilkobling olje 

 (Trykktilkobling) 

Støttekraft 

    

Hydraulisk 

oljetrykk 

Kurvlast Kurv - sidekraft Belastning 

 

   

Ringer for  

sikkerhetsutstyr 

Elektrisk 

overslagsfare 

Advarsel 

Snublefare 

Advarsel 

Klemfare 

   
 

Advarsel 

    Sklifare 

Advarsel 

    Støtfare 

Advarsel 

    Varme overflater 

Utkobling eller 

lagring forbudt 

 

 

 

6.1 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/D-W028_Warnung_vor_Rutschgefahr.svg
http://www.denios.de/shop/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/images/All_Languages/148602_ap_de/verbots-schild-abstellen-oder-lagern-verboten-aus-aluminium-200-mm-30.jpg
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2. BRUK OG SIKKERHETSFORSKRIFTER 

2.1 ANVENDELSESOMRÅDE 

PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften tilfredsstiller forskriftene i EU-maskinretningslinjene 

(2006/42/EG) og DIN EN 280:2013. 

 

Den skal kun benyttes for følgende arbeider: 
 
- Kontroll 
- Montering 
- Rengjøring 

- Vedlikehold 
- Trebeskjæring 
- Maling 

 
 

 Overholdelse av foreskrevne drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelser er også en del 

av den korrekte bruken. 

 

 De aktuelle forskriftene for forebygging av ulykker i det enkelte land samt alle øvrige, 

generelt anerkjente regler for sikkerhetsteknikk, veiforskrifter og arbeidsmedisin skal 

overholdes. 

 

 Arbeidsliften skal bare benyttes for transport av personer og verktøy hhv. arbeidsstykker opp 

til nominell lastverdi for arbeidsliften (maksimalt tillatt bæreevne). 

 

 Arbeidsliften kan benyttes både i friluft og i bygninger, men likevel ikke i eksplosjonsfarlige 

omgivelser. 

 

Ved bruk av arbeidsliften i bygninger må følgende påses: 

- det skal benyttes avgass-slanger på kjøretøyet når motoren er i drift 

- det må tas hensyn til løftelasten på oppstillingsstedet (oppstøtting på undersiden, gulv) 

 

 

Fare for ulykker! 

Spesielle arbeidsprosesser eller -betingelser hvor det er usikkert hva som er beregnet 

anvendelse, må diskuteres og avtales med produsenten! 

 

2.2 STATLIGE NORMER OG FORSKRIFTER FOR DRIFT AV APPARATET 

Operatøren må kjenne til og følge de landsspesifikke forskriftene, normene og 

sikkerhetsbestemmelsene for drift av arbeidsliften. Hvis det forklares forskrifter og 

sikkerhetsbestemmelser i bruksinstruksene, som er i motstrid til landsspesifikke lover og forskrifter, 

har de landsspesifikke lovene og forskriftene bare prioritet dersom de .fører til en økt sikkerhet for 

brukeren. 
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2.3 FORBUD MOT FEIL BRUK 

 

 Fare for ulykker! 

  Det er forbudt å bruke arbeidsliften på annen måte enn den beregnet for. 

 

Alle prosedyrer som kan framkalle ulykker, øke restfarer eller medføre at arbeidsliften velter, er 

FORBUDT, for eksempel: 

1. manglende overholdelse av de enkelte nasjonale veibestemmelsene 

2. bruk av arbeidsliften i eksplosjonsfarlige omgivelser 

3. opphold i førerkabinen under drift av liften 

4. utkjøring eller svinging når armkonstruksjonen er lagt ned på apparatlagringen 

5. unødvendig opphold på eller i støtte-, svinge- og dreieområdet under drift av liften 

6. påstigning på tildekkinger og lasteflater under drift av liften 

7. påstigning og avstigning i arbeidskurven utenfor den maksimalt tillatte inn- eller 

utstigingshøyden på 650 mm. 

8. overskridelse av den enkelte maksimale nominelle lasten, antall personer, maksimal sidekraft 

på kurvkanten og last på kjøretøyet (se tekniske data!) 

9. hurtig tilnærming til hindringer av alle slag og/eller støt mot disse 

10. oppsetting av arbeidskurven 

11. forsettlig igangsetting av svingninger i arbeidsliften 

12. plassering av noen form for deler som øker vindkraften på arbeidsliften (f.eks. skriftskilt) 

13. bruk av stiger, stillaser o.l. i kurven for å øke arbeidshøyden/rekkevidden 

14. bruk av arbeidsliften som kran eller lastheis 

15. kasting av gjenstander inn i arbeidskurven eller ut av den 

16. øking av kurvlasten med opplasting når lastmomentbegrensningen allerede viser maksimal 

last med varseltone eller visning på displayet 

17. bruk av arbeidsliften som sportsutstyr (for strikkhopping e.l.) 

18. kabling, ledninger eller vaiere 

19. drift av arbeidsliften over vindstyrke 6 og før/under tordenvær (ifølge Beaufort: sterk vind, 

vindhastighet ca. 12,5 m/s [45 km/t]) 

20. drift av arbeidsliften på tross av manglende utført regelmessig vedlikehold 

21. drift av arbeidsliften på tross av registrerte funksjonsfeil 

22. drift av arbeidsliften når nødvendige på- og tilbyggingsdeler som apparatbokser, aggregater 

osv. for stabiliseringssikkerhet er fjernet.  

23. igangsetting av arbeidsliften etter oljeskift, etter reparasjonsarbeider på heisarmsylinderen 

eller ventilene for heisarmsylinderen, uten forutgående rekkeviddekontroll 
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2.4 SIKKERHETS-FORSKRIFTER PÅ GRUNNLAG AV FORSKRIFTENE FOR "DRIFT AV 

ARBEIDSLIFTER" 

 

 

Driften av en arbeidslift er forbundet med farer som ikke kan utelukkes helt selv om 

det tas hensyn til alle forskrifter. 

Brukeren er forpliktet til holde restfarer på et så lavt nivå som mulig, ved hjelp av omsorg og 

omtanke! 
 

 

2.4.1 Krav til brukeren 

1. Eieren av kjøretøyet er forpliktet til å instruere enhver leier eller annen bruker av arbeidsliften 

nøyaktig og innføre disse personene i betjeningen. Bruksanvisningen skal overleveres med 

arbeidsliften og det skal henvises til innholdet. I indre forhold med kjøperen er selgeren av 

kjøretøyet fritatt for eventuelle krav fra tredjepersoner pga. mangelfull instruksjon. 

 

2. Selvstendig betjening av arbeidsliften er kun tillatt for personer som er over 18 år og som har 

fått opplæring i betjening av arbeidsliften og som har bevist sine ferdigheter i betjeningen 

overfor eieren av kjøretøyet. De skal uttrykkelig ha fått i oppgave av eieren av kjøretøyet å 

betjene arbeidsliften.  

Oppgaven om betjening av arbeidsliften skal tildeles skriftlig. 

 

3. Når flere personer jobber sammen på arbeidsliften, skal eieren av kjøretøyet utpeke en 

arbeidsleder. 

 

4. Gjeldende normer for "Drift av abeidslifter" i det aktuelle landet, og sikkerhetsforskrifter samt 

brukerveiledninger må overholdes. 
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2.4.2 Idriftsetting 

 

Viktige tester som angår sikkerheten på arbeidsliften skal gjennomføres hver arbeidsdag 

før igangsetting: 

 

1. Kontroller at arbeidsliften er klar før hver idriftsetting og gjennomfør en funksjonskontroll.  

 Kontroll av driftsvæsker 

 - Motorolje lastebil 

 - Kjølevæske lastebil 

 - Dieselnivå lastebil 

 - Hydraulikkolje arbeidslift 

 Kontroll av ladetilstand for batteriet  

Gjennomfør batterivedlikehold jevnlig! 

 

 Funksjonen til alarminnretningene. 

 

 Kontroll av motorens start- og stoppinnretninger. 

 

 Test av batteridrevet hydraulikkpumpe  

Advarsel! Ikke overskrid maksimal uavbrutte testvarighet på 3 minutter! 

Manglende overholdelse av foreskrevet driftstid kan medføre overopphetingsskader på 

pumpen! 

 

 

 - Kontroll av alle nødstoppbrytere i arbeidskurven og nødbetjeningen  

- Testing av nødsenkesystemet 

- Testing av rekkeviddeutkobling 

Hvis sikkerhetsutstyret ikke virker, skal arbeidsliften ikke tas i drift! 

 

 Visuell kontroll (tilstand på dekk/bremser/batterier, skader, uleselige anvisningsskilt, 

spesielle sikkerhetsinnretninger osv.). 

 

 Kontroll av varsellamper på arbeidsliften 
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2. Før igangsetting, kontroller oppbygningen og kjøretøyet visuelt for ytre tydelige mangler, 

skader og endringer, dvs.:  

 

a) Kontroller forskruninger, slangeforbindelser og komponenter på det hydrauliske 

anlegget for skader eller oljelekkasjer. Hydraulikkolje som lekker ut betyr fare og 

forårsaker alvorlige miljøskader! 

 

b) Kontroller normal drift og nullstilling av betjeningshendlene, dårlige elektriske 

forbindelser og kabler som gnisser. 

 

c) Gjennomføring av en generell sprekkontroll av bærende deler på kjøretøyet og 

oppbygningen av arbeidsliften, inkludert kontroll for skader og at maskinens dreibare 

deler kan beveges lett (f.eks. boltforbindelser, vaiere..) 

Når det opptrer eller antas slike defekter. skal arbeidsplattformen ikke settes i drift! 

Dersom det konstateres f.eks. sprekker, deformeringer eller lignende ved disse 

kontrollene, må det alltid tas kontakt med en fagperson. 

 

d) Kontrollen av understellet skal gjennomføres i henhold til instruksjonene fra 

produsenten for løftekjøretøyet. 

 

3. Etter lengre tids stillstand eller etter bruk i uvanlige miljøbetingelser (varme, kulde, fuktighet, 

støv osv.), skal det gjennomføres ekstra tester med hensyn til drift og funksjonsdyktighet, og 

samtlige sikkerhetsinnretninger inkl. nødbetjeningen skal kontrolleres. 

 

 

Fare for ulykker! 

Når det ikke er utført regelmessig vedlikehold på arbeidsliften, må den ikke settes i drift. 
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2.4.3 Håndtering og atferd under drift 

 

1. Arbeidsliften må kun flyttes når støtteanordningen befinner seg i transportstillingen og 

heisarmen ligger i grunnstillingen. 

 

2. Arbeidskurven skal kun entres eller forlates ved bruk av den innretningen som er bestemt til 

dette formålet. 

 

3. Det må påses at inngangsområdet i kurven er stengt. 

 

4. Brukeren må passe på at det er en jevn lastfordeling i arbeidskurven. 

 

5. Bruk av redningsbelter for hele kroppen med justerbar festevaier anbefales på det sterkeste 

(bruk de tiltenkte festeringene)! Festevaieren skal innstilles med så kort lengde som mulig. 

Sikkerhetsbelter forhindrer at brukeren faller ut av kurven, noe som er en hyppig årsak til store 

skader og dødsfall også fra lave høyder! 

Merknad for bruk av redningsbelter: 

Pass alltid på at beltet er korrekt festet og at festeringen er midt på ryggen! 

Festeringen i ryggen må benyttes i festesystem EN 363 hhv. redningssystem EN 1497. De to 

festeringene på siden benyttes sammen med festesystemet EN 358 hhv. redningssystemet EN 

359. Feste og sikringssystemer egner seg ikke for redningsformål. Festeringer på siden må 

bare benyttes når festevaieren er tilkoblet på begge sider. Innstill festevaieren slik at eventuelle 

frie fall begrenses til maksimalt 0,5 meter. Tilkoblingselementet må ikke legges over skarpe 

kanter eller over for små diametere. 

Innstill tilkoblingselementet for feste- og redningssystemet slik at det ikke er mulig å falle ut. 

Brukeren skal før enhver bruk gjennomføre en visuell kontroll av redningsbeltet samt av hele 

systemet. Skadde deler eller deler i systemet som har vært utsatt for belastninger, skal tas ut 

av bruk og må framvises for produsenten eller en autorisert person for kontroll. 

Redningsbelter skal sikres mot skader (følg informasjonene i produsentens bruksanvisning). 

 

6. Arbeidslifter skal kun styres ut fra de forskriftsmessige manøverposisjonene. 

 

7. Betjeningspersonalet skal ved alle bevegelser i arbeidsliften 

passe på at de selv og andre personer ikke utsettes for farer. 

 

8. Også i nøddrift må alle bevegelser i heisinnretningen igangsettes og stanses langsomt og uten 

rykkinger. 

 

9. Steder hvor det kan oppstå klemfare, skal være utstyrt med varselskilt. 

 

10. Unngå driftssituasjoner der det er klemfare for deg eller andre i nærheten av arbeidsplattform 

eller støtteben. 
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Klemstedene vil ikke være faresteder for de angitte kroppsdelene dersom 

sikkerhetsavstandene overholdes. Det må her påses at den nærmeste kroppsdelen ikke kan 

nå inn til farestedet. 

 

Minsteavstander: 

500 mm 180 mm 120 mm 100 mm 25 mm

 

 Hvis avstandene ikke overholdes, er det fare for skader eller tap av liv! 

 

11. Ved opphold under kjøretøyet når motoren går og kraftuttaket er i drift, foreligger det fare for 

skader fra roterende deler (kardangaksel, kraftuttak)! 

 

12. Hydrauliske og/eller elektriske deler kan bli svært varme under drift! Fare for forbrenninger! 

 

13. Dersom alle apparatbokser, kantvegger osv. er montert på kjøretøyet, må det tas hensyn til 

tillatt aksellastfordeling og tillatt totalvekt ved ekstra belastninger. 

 

14. Ved vindstyrke 6 (i hht. Beaufort: sterk vind, vindhastighet ca. 12,5 m/s (45 km/t, beskrivelse: 

Tykke stammer beveger seg, hørbar hyling i vaiere eller rundt hjørner) skal driften innstilles og 

arbeidsliften settes tilbake i grunnstillingen. 

 
 

15. I tordenvær må arbeider på arbeidsliften umiddelbart stanses. Det foreligger akutt fare for 

lynnedslag og/eller elektrostatisk opplading. 

 

16. Følere (vinkelgiver, tilnærmingsbryter, grensebryter osv.) skal alltid holdes rene hhv. fri for snø 

og is om vinteren. Pass spesielt på at det ikke kommer kvister, grener eller trespon i følsomme 

deler på arbeidsliften ved trebeskjæring! 
 

17. Dersom arbeidslifter er svingt ut til siden eller bærekonstruksjoner senkes lavere enn 4,5 m 

over bakken i trafikkområder, skal området under arbeidsliften sikres. Sikring mot trafikkfarer 

kan f.eks. skje med varsellamper, sperringer eller sikringsstopler. 

 

18. Sperr av området under liften når det er fare for at gjenstander faller ned. 

 

19. Ved oppstilling av arbeidsliften i områder for trikk, tog eller andre kjøretøy, skal det brukes gult 

blinklys på arbeidsliften. 
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20. Kjøretøyet støttes opp mest mulig vannrett på fast underlag. Brukeren er ansvarlig for at 

støttene kjøres ut på bærekraftig underlag og for oppretting av kjøretøyet. Tillatt nøyaktighet for 

oppstillingen (helning av kjøretøyet) skal overholdes. Støtteplaten må ligge an mest mulig 

fullstendig og vannrett. Støtteplatene skal også fores opp med egnede treplater eller planker. 

Hjulene på løftekjøretøyet skal ikke berøre underlaget. Kontroller at støttebena er plassert 

ordentlig på egnet underlag før idriftsetting av arbeidsliften. 

 

21. Kraftdrevne støtter skal overvåkes ved ut- og innkjøring, klemmefare! 

 

22. Ved bruk av stiger til tildekkingen må det legges spesiell vekt på aktsomhet! 

Ved klatring over en kantvegg er det fare for å snuble! 

På lakkerte flater på grunnrammen må det utvises spesiell forsiktighet, sklifare! 

Ved værforhold som regn, snø og is er det dessuten sklifare! 

 

23. I skråninger er det fare for ulykker på grunn av at støttene sklir. I skråninger må kjøretøyet 

parkeres med den bremsede akselen øverst i bakken. Håndbremsen skal trekkes til. I bratte 

skråninger skal ytterligere sikkerhetstiltak (sikring av akselen øverst i bakken med 

underlagskiler, sammenkobling med et annet kjøretøy) gjennomføres. Ved utkjøring av støtter 

må støtten (nedre) nederst i bakken først kjøres ut, slik at den maksimale oppstillingshelningen 

for arbeidsliften underskrides så snart som mulig. Den bremsede akselen skal ikke i noe 

tilfelle løftes først! Denne oppstøttingsrekkefølgen som aldri må fravikes, skal følges i 

omvendt rekkefølge ved innkjøring av støttene. Bruken av støtteautomatikk er ikke tillatt ved 

arbeider i skråninger. (Se også kapitlet "Arbeidslift, frigjøring og nivellering") 
 

24. Dersom det befinner seg to personer i arbeidskurven og det samtidig benyttes en motorsag, 

må det finnes et skillegitter mellom de to personene i henhold til forskriften fra gartner-

fagforeningen. Ellers skal bare motorsagbrukeren oppholde seg i arbeidskurven. Unntak fra 

denne regelen er bare mulig innenfor rammene av Unntaksregulering i forhold til nasjonale 

forskrifter for forebygging av ulykker. 

 

25. Ekstrautstyr: Når arbeidsliften er utstyrt med styresystem (for skjermkabel...) av typen 

"Nedermann» - kabelføring på utsiden av teleskopet, må det påses at disse ikke henger ned og 

klemmes. 
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2.4.4 Avslutting av drift 

  Drivstoffdrevne og strømdrevne arbeidslifter skal sikres mot uautorisert bruk etter at de er tatt 

ut av drift. 

 

2.4.5 Vedlikehold og reparasjon 

1. Det skal kun benyttes opplært og fagkyndig personale som overholder 

sikkerhetsbestemmelsene ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på arbeidsliften. 

Kjøretøyets eier skal sørge for minst en årlig kontroll hos sakkyndige. De nasjonalt gjeldende 

anvisningene for "Kontroll av arbeidslifter" og sikkerhetsforskriftene må overholdes. 

 

2.  

 Sveisearbeider, varmebehandlinger og opprettingsarbeider på  

"bærende elementer" er absolutt forbudt (se avsnitt „Kontroll av bærende 

stålkonstruksjoner). 

Siden det er brukt høyfast stål må det påregnes tap av egenskaper i materialene ved 

ufagmessig utførte sveisearbeider, varmebehandlinger eller opprettingsarbeider. 

 

3. Ved oppstart av reparasjonsarbeidene når deler av arbeidsliften er løftet opp, skal disse sikres 

mot utilsiktede bevegelser, 

 

4. Før oppstart av reparasjonsarbeider skal arbeidsliften frikobles fra elektriske anordninger 

(230/400 V) 

 

5. Hydrauliske og/eller elektriske deler kan bli svært varme under drift! Det må passes spesielt 

godt på dette ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. 

 

6. Etter brudd i løfteelementer skal bære bærekonstruksjoner og drivverk inklusive 

sikkerhetsanordninger kontrolleres, eller hydrauliske/pneumatiske ledningssystemer 

kontrolleres ved utettheter. Skadde deler skal skiftes ut. 

 

7. Det skal gjennomføres en kontroll av understellet i henhold til anvisningene fra kjøretøyets 

produsent. 

 

8. Den løpende driftssikkerheten, ytelsen og effektiviteten for denne isolerte arbeidsliften er 

avhengig av korrekt bruk og regelmessig vedlikehold. 
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2.4.6 Bruk av arbeidslifter ved eller i nærheten av ubeskyttede elektriske anlegg 

2.4.6.1 Grunnleggende (ved lifter uten isolering) 

 

 Det må ikke utføres arbeider på ikke-isolerte deler uten tilstrekkelig isolering. Overhold 

alltid en tilstrekkelig sikkerhetsavstand når det finnes løse elektriske ledninger i arbeidsområdet 

for arbeidsliften, og disse ikke er utkoblet av elektrisk fagpersonale eller er tildekket i 

fareområdet. Overhold også forskriftene EN 50110-1 og  

EN 50110-2, hhv. de gjeldende nasjonale forskriftene. 

 

Ta også hensyn til at den elektriske ledningen ved vind kan svinge ut, eller at heisarmen/X-

jibben kan begynne å pendle på grunn rykkende bevegelser. Det kan ved denne uønskede 

nærheten forekomme strømoverslag. 

 

 

 Brukeren av arbeidsliften plikter å ta hensyn til de nasjonale normene samt 

arbeidsanvisninger og forskrifter fra energileverandøren hhv. driveren av nettet. 

 

Minsteavstandene til strømførende ledninger kan være forskjellig fra de minsteavstandene som 

er oppgitt her. 

 

Dessuten skal sikkerhetsmerknader fra de aktuelle drivere av høyspenningsanlegg følges. 

 

 

 Hold alltid en minste avstand på 5 meter når den nominelle spenningen er ukjent! 

 

 



2 BRUK OG SIKKERHETSFORSKRIFTER   

26  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

 

 Sikkerhetsavstander for Europa: 

 

Minsteavstander mellom arbeidslifter og kjøreledninger for 

elektriske baner (A) (AC og DC) 

 

 

Likespenning DC   Vekselspenning AC 

inntil     1500 V 1,0 m inntil      1 kV 1,0 m 

over     1500 V 1,5 m over      1 kV 1,5 m 

 

Minsteavstander mellom arbeidslifter og 

sterkstrømsanlegg (B og C) (AC og DC) 

 

Nominell spenning Minsteavstand (m)  

(ft-in) 

                   inntil 1000 V 1,0 m (3,3") 

over 1 kV        til 110 kV 3,0 m (9’10”) 

over 110 kV    til 220 kV 4,0 m (13’1”) 

over 220 kV    til 380 kV 5,0 m (16’5”) 

  ukjent spenning 14,0 m (46’) 

 

Gjeldende minsteavstander i det aktuelle landet for 

arbeidsliften må overholdes 

f.eks. Nord-Amerika: 

 

Nominell spenning Minsteavstand (m) 

(ft-in) 

inntil 50 kV 3 (10’) 

over 50 kV til 200 kV 4,6 (15’) 

over 200 kV til 350 kV 6,1 (20’) 

over 350 kV til 500 kV 7,6 (25’) 

over 500 kV til 750 kV 10,6 (35’) 

over 750 kV til 1000 kV 13,7 (45’) 

 

1 meter = ca. 39,37 tommer = ca. 3,2808 fot 
 

 

A 
B 

C 
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Dersom det benyttes arbeidslifter i områdene over ledninger i elektriske anlegg eller frie ledninger 

som står under spenning, og arbeidsliften ikke [...] er isolert, [...] må det sikres at arbeidsliftens 

deler ikke berører ledningene og at disse ikke kommer så nær at det oppstår fare for overslag til 

arbeidsliften. 

Dersom det utføres arbeider fra arbeidsliften på eller i nærheten av ubeskyttede, aktive deler av 

elektriske anlegg, må det være minst to personer på arbeidsliften. Dette gjelder ikke arbeider av 

mindre omfang, f.eks. overvåking av lamper eller undersøkelser av overledninger. 
 

 

 Anbefaling for tiltak ved strømoverslag: 

 

- Ta hensyn til de nasjonale normene samt arbeidsanvisninger og forskrifter fra 

energileverandøren hhv. driveren av nettet. 

 

- Bevar roen. 

 

- Personer som befinner seg i nærheten må holde en minsteavstand på 10 meter til 

kjøretøy / arbeidslift / kran og last (spenningstrakt) 

 

- Kjøretøy og last må ikke berøres. 

 

- Advar også personer som befinner seg i nærheten mot å berøre kjøretøy eller last, eller 

å nærme seg disse. 

 

- Ikke forsøk å forlate betjeningspulten og ikke berør noen metalldeler hhv. arbeidsliften 

når du står på bakken. 

 

- Sørg for frakobling av strømkablene. 

 

- Personer som befinner seg på (lasteflaten) eller i kjøretøyet (førerhuset), må ikke forlate 

dette, men alltid bli værende på stedet 

 

- Dersom noen befinner seg i strømkretsen, må kabelen frakobles før berging av denne 

personen. En tilnærming til denne personen før frakobling av kabelen medfører livsfare 

for redningsmannen. 
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2.4.6.2 Jording ved arbeid i nærheten av høyspennings- og senderanlegg 

Da arbeidslifter kan lades opp i nærheten av høyspenningsanlegg (omformeranlegg, frie ledninger 

osv.), må det sørges for en korrekt jording, slik at personskader og skader på arbeidsliften unngås. 

Forskrifter for de enkelte brukerne av anlegget må overholdes. Dersom disse ikke er kjent, må 

jordingstiltakene alltid avklares med eieren før arbeidets start. 

For sikker jording må det finnes minst et jordingspunkt  

ved underlaget for arbeidsliften koblet til et jordingsspyd, og dette må 

være stukket ned i jorden. Her må jordingsbåndet være rullet helt ut. Når 

jorden er tørr, må innstikkingsområdet vannes. 

(Avhengig av arbeidsliftens utstyr skal alle leddpunkter kobles med egnet jordingsbånd.)  

 

Jordingspunkter skal merkes med etiketter.  

 

 Jordingskabelen fra KURV til JORD må ikke brytes! 

 Ellers vil den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMV) ikke være sikret. 

 Eventuell isolering av arbeidsliften oppheves av jordingen! 

Hold alltid en minste avstand på 5 meter når den nominelle spenningen er ukjent! 

 

 

Jording av arbeidslifter er i enkelte tilfeller også nødvendig i nærheten av store senderanlegg, 

særlig mellombølgesendere og mobilantenner. Omkretsen rundt senderen, hvor det er nødvendig 

med jordingstiltak, er avhengig av sendereffekten for den aktuelle senderen og arbeidshøyden for 

arbeidsliften. Denne kan gjerne være noen kilometer for større arbeidslifter. 

 

 I påvirkningsområdet for elektromagnetiske felt (på sendermaster, radaranlegg osv.) må 

det tas kontakt med driveren av anlegget og med Teknisk service hos PALFINGER før 

arbeidet igangsettes. 
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2.4.7 Offentlig foreskrevne kontroller 

 De offisielle testene skal gjennomføres etter de gjeldende lover og forskrifter og må tilsvare de 

tyske forskriftene som er nevnt nedenfor, se punkt 2.4.7.1 til 2.4.7.5! 

 

Eieren av kjøretøyet har ansvar for gjennomføring av alle undersøkelser (se også 

forskrifter om driftssikkerhet). Kjøretøyet skal klargjøres før kontrollen slik at kontrollen kan 

gjennomføres uten problemer. 

 

- Eieren av kjøretøyet skal gjennomføre kontroller av bruksmidlene i forhold til type, omfang og frister. Ved 

disse kontrollene skal sikkerhetstekniske mangler registreres systematisk og fjernes. 

Eieren av kjøretøyet fastlegger videre forutsetningene som de personene skal oppfylle som han har utpekt 

(bemyndigede personer). 

Det må antas at oppgavene for bemyndigede personer blir ivaretatt av personene som nevnes for de 

etterfølgende kontrollene. Type, omfang og frister følger tidligere praksis og tilsvarer vanlige tekniske regler. 

 

2.4.7.1 Regelmessige kontroller 

Arbeidslifter skal kontrolleres av en sakkyndig person minst en gang i året etter førstegangs 

idriftsetting. 
 

Den kjøretøytekniske delen skal kontrolleres av en sakkyndig for arbeidslifter. Vedlikeholds-

arbeidskortet hhv. fakturaen for gjennomført kontroll skal oppbevares i et tidsrom på et år. 
 

En sakkyndig person er person som med utgangspunkt i sin faglige utdanning og erfaring har tilstrekkelig 

kunnskap på området for arbeidslifter og som er tilstrekkelig kjent med aktuelle offentlige forskrifter, 

forbyggende forskrifter mot ulykker og generelt anerkjente tekniske regler (f.eks. DGUV-regler, DIN-normer, 

VDE-bestemmelser, tekniske regler i andre medlemsland i EU eller andre kontraktsstater for avtalene i det 

europeiske økonomiske området), slik at han kan vurdere driftssikkerhetstilstanden i arbeidsliften. 

2.4.7.2 Kontroll av bærende konstruksjoner 

Dersom det konstateres f.eks. sprekker, deformeringer eller lignende ved disse kontrollene, må det 

alltid tas kontakt med en fagperson.  

Etter å ha skaffet oversikt over skadene skal det tas kontakt med liftprodusenten PALFINGER 

PLATFORMS. Reparasjonstype og metode vil så skje i samråd med mellom liftprodusenten og den 

fagkyndige personen. 

Dersom det er nødvendig å utføre sveisearbeider på arbeidsliften, skal forskriftene og merknadene 

i kapittel 5 i avsnittet "Framgangsmåte ved sveisearbeider" alltid overholdes. 
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2.4.7.3 Ekstraordinære kontroller 

Arbeidslifter med mer enn 2 meters løftehøyde samt arbeidslifter som er beregnet for at personer 

kan oppholde seg på lastopptakselementet eller for at disse kan oppholde seg under 

lastopptakselementet eller lasten, må etter konstruksjonsendringer og etter vesentlige reparasjoner 

på bærende deler kontrolleres av sakkyndige eksperter før ny idriftsetting. 

 

En sakkyndig ekspert er person som med utgangspunkt i sin faglige utdanning og erfaring har spesiell 

kunnskap på området for arbeidslifter og som er kjent med aktuelle offentlige forskrifter, forbyggende 

forskrifter mot ulykker og generelt anerkjente tekniske regler (f.eks. DGUV-regler, DIN-normer, VDE-

bestemmelser, tekniske regler i andre medlemsland i EU eller andre kontraktsstater for avtalene i det 

europeiske økonomiske området). Han må kunne kontrollere og vurdere arbeidslifter skjønnsmessig. 

 

2.4.7.4 Kontrollomfang 

1. Regelmessig kontroll i henhold til avsnittet "Regelmessige kontroller" er i hovedsak visuelle og 

funksjonskontroller. De omfatter kontroll av tilstanden i elementene og innretningene, for 

fullstendighet og brukbarhet av sikkerhetsanordningene og fullstendighet av kontrollboken. 

2. Omfanget av den ekstraordinære kontrollen i henhold til det aktuelle avsnittet, er avhengig av 

type og omfang for endringen av konstruksjonen eller reparasjonen. 

 

2.4.7.5 Kontrollbok 

1. Kontrollen av arbeidsliften skal dokumenteres i kontrollboken. 

2. Kontrollen skal inneholde resultatet ved kontrollen før første idriftsetting samt ved de 

regelmessige og ekstraordinære kontrollene - eventuelt bekreftelser ved (EU-

)prototypekontrollen samt EU-konformitetserklæringen. De nødvendige dokumentene for 

regelmessige kontroller må være vedlagt. 

3. Resultatet må inneholde: 

 Dato og omfang for kontrollen med opplysninger om gjenværende delkontroller 

 Resultat fra kontrollen med opplysninger om registrerte mangler 

 Vurdering av om det foreligger betenkeligheter ved idriftsetting eller fortsatt drift 

 Opplysninger om nødvendige etterkontroller 

 Navn, adresse og underskrift for kontrolløren. 

4. Bekreftelse av kjennskap til og fjerning av registrerte mangler skal innføres av eieren av 

kjøretøyet i resultatet . 
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2.4.8 FI-vernebryter 

Når arbeidsliften utstyres med et 230 V / 400 V AC-anlegg, må det påses at: 

 

 Livsfare! 

Vanlige FI-vernebrytere, type A/AC gjenkjenner ikke likestrømsfeil. Før bruk av 

frekvensomretterstyrte apparater fra CEE-kontakter, nominell strøm 16 - 125 A, må det settes 

inn allstrømsensitive FI-vernebrytere i hht. VDE og DGUV-informasjon,  

f.eks.: Doepke, type B-SK (ved behov brannbeskyttelse type B-NK) (ombygging mulig)  

Matepunktene for FI-vernebrytere må være utført i hht. VDE 0100. Det må særlig påses at det 

benyttes en utførelse i hht. normene for matepunktene og jordingen av anlegget. 

 

 

 FI-vernebrytere skal kontrolleres hvert halvår i henhold til produsentinformasjonen. 
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3. TEKNISK BESKRIVELSE 

 

3.1 GRUNNLEGGENDE OPPBYGNING FOR EN PALFINGER PLATFORMS-ARBEIDSLIFT 

P480 

 

   UAT       UA          OA                        SLA            KA     OAT                  S 
 

   
 

                                                    A  KBP     K          G        UAZ                      SSP    A 
 
 
 
 

 

 

 

Understell med:  
Støtteinnretning: 

G Grunnramme 

 A Støtteinnretning ("Støtter") 

 ABP Støtteinnretning - styrepulter 

Heisinnretning 
 ("Apparat"): 

S Svingebord 

 UA Underarm 

 OA Overarm 

 UAT Underarm-teleskop 

 OAT Overarm-teleskop 

 KA kurvarm 

 SLA Svingelagerarm 

 K Kurv (arbeidsplattform) 

                                                                                                          UAZ Underarmsylinder 

             KBP Kurv - styrepult 

    SSP Svingebord - styrepult (ekstrautstyr)  

 ZSP Sekundær styrepult 

ABP 

ZSP 
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PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften P480 består av en sveiset grunnramme (G) med et deksel 

av aluminium-dobbeltplate. Grunnrammer støtter opp krefter som oppstår under drift via 

støtteinnretningen (A) mot underlaget. Styrepulten for støtteinnretningen (ABP) er plassert på 

grunnrammen (hekken). På grunnrammen finnes svingebordet (S) som kan svinge 

heisinnretningen til begge sider med en hydraulikkmotor. Underarmen (UA) kjøres til 

arbeidsposisjon med underarmsylinderen (UAZ). Underarmen består av flere teleskopdeler (UAT) 

som er skjøvet inn i hverandre, og som kan skyves ut og inn ved hjelp av en sylinder og 

vaiere/kjeder. Den utskyvbare overarmen (OA) er festet på det øvre underarmleddet og denne 

heves eller senkes med overarmsylinderen. Overarmen består av flere teleskopdeler (OAT) som 

kan skyves ut og inn. kurvarm (KA) er festet på det øvre overarmleddet. Kurven (K, "arbeidslift") er 

dreibart opplagret med svingelagerarmen. Kurven holdes alltid i vannrett posisjon av en 

nivelleringsanordning. Reguleringen av bevegelsene og arbeidshastigheten i heisinnretningen 

skjer fra styrepulten i kurven (KBP) eller i svingebord-styrepulten (SBP) på svingebordet med en 

fintfølende elektronisk styring fra joysticken. 

I nødssituasjoner kan liften styres med nødbetjeningen og bringes til transportstillingen.
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3.2 HYDRAULIKK-KRETSLØP   

Hydraulikpumpen drives av kjøretøyets motor ved innkobling av kraftuttaket.. Dette fører 

hydraulikkoljen til koblingsventilene i heisinnretningen eller støtteinnretningen. Samtidig sikrer 

sikkerhets-trykkreduksjonsventilen pumpekretsløpet mot overtrykk. 

I støtte- og heisinnretningsstyreblokkene tilfører elektromagnetiske ventiler olje til de enkelte 

hydraulikksylindrene eller motorene i forhold til de elektriske styreimpulsene.  

De styrer: 

 

 støtteinnretningen 

 svingedriften 

 under/overarmen 

 teleskopene 

 korvarmen 

 nivelleringen 

 kurvdreiingen 

 kurvutskyvingen 

 

Tilbakestrømmende olje tilbakeføres via styreblokkene til tanken. Her beskytter et returfilter 

hydraulikkretsløpet mot tilsmussinger. Ved lekkasjer i hydraulikkretsløpet forhindrer sperreblokker 

på sylindrene senking av heisplattformen. 

En oljekjøler sørger for en konstant oljetemperatur. 

 

Som alternativ kan det hydrauliske trykket også skapes av et elektro-aggregat eller en ekstra 

forbrenningsmotor (hjelpeaggregat) (se også kapitlet "EKSTRAUTSTYR"). 

 

Dersom det oppstår avbrudd i trykktilførselen fra hydraulikkpumpen under drift av liften, kan trykket 

i hydraulikkretsløpet opprettholdes med elektrisk nødpumpe. . Denne nødpumpe er utelukkende 

beregnet for å bringe personer som oppholder seg i arbeidskurven, trygt tilbake til bakken igjen. 
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3.3 STØTTEINNRETNING (ELEKTR. BETJENING FRA UNDERLAGET) 

3.3.1 Generelt 

 

Styring av støtteinnretningen (se også kapitlet BETJENING AV ARBEIDSLIFTEN): 

 fra understellet til høyre og venstre bak på kjøretøyet  

 med ventilstyreblokken på understellet til høyre bak (manuell innkjøring med hydraulisk 

nødbetjening, ved usannsynlig totalsvikt i den elektroniske styringen). 
 

En omkoblingsventil kobler bare oljestrømmen til støtteventilene når heisinnretningen befinner seg 

i grunnstillingen. Dette sikkerhetstiltaket hindrer velting i liftdrift. 

Hydraulisk sperrbare tilbakeslagsventiler som er påflenset direkte på støttesylindrene, siker 

pålitelig holdetrykk i sylinderen. 

Alle støttebensbjelker og støtter kan styres enkeltvis eller samtidig. Dermed kan forholdene på 

stedet utnyttes maksimalt og ujevnheter i underlaget utlignes. 

 

 

3.3.2 Fullvariable støtter 

Støttesystemet muliggjør trinnløse støttebredder med forskjellige arbeidsområder. Rekkeviddene 

frigjøres fra SPS. 

Oppstøtting kan utføres på en eller begge sider og varierer fra "innenfor kjøretøyets omkrets" til 

"maksimal støttebredde". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad: Med mindre støttebredde på hver side endres rekkevidden 
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3.4 HEISINNRETNING 

Etter korrekt oppstøtting av arbeidsliften og omkobling fra STØTTEDRIFT til 

HEISINNRETNINGSDRIFT kan heisinnretningen styres på følgende måte (se også kapitlet 

"BETJENING AV ARBEIDSLIFTEN"): 

 

 med styrepulten i kurven (elektronisk) 

 med sekundær/nødstyrepult på hekken (elektronisk) 

 med styrepulten på svingebordet (elektronisk) - ekstrautstyr 

 med ventilstyreblokken på svingebordet (hydraulisk manuell innkjøring, ved usannsynlig 

totalsvikt i den elektroniske styringen). 

 

  

Gjennom låsing sikres det at betjeningen til arbeidsliften alltid kun kan skje fra én 

styreinnretning. 

 

 

Betjeningsspaken, som også kalles joystick, har en etterkoblet elektronikk (SPS, Speicher 

(lagrings-)Programmierte (programmert) Steuerung (styring)), som regulerer hydraulikkventilene. 

Verdiene for maksimal hastighet, oppstart og bremsing angis av elektronikken. 

Også ved rykkvise joystick-bevegelser sikres dermed en myk oppstart og bremsing. 

 

 

 Kollisjonsfare! 

Reduser hastigheten i tide ved tilnærming til en hindring. Da elektronikken skaper et ubetydelig 

etterslep ved oppbremsing fra maksimal bevegelseshastighet, kan arbeidsliften støte mot en 

hindring. 

- Benytt her knappen "Hare/skilpadde")  

 Ved sterkt redusert bevegelsesfrihet eller for nøyaktig plassering av kurven letter funksjonen 

"Skilpadde" heisinnretningens bevegelse, ved hjelp av en reduksjon av den maksimalt mulige 

hastigheten. 
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3.5 NØD-UTKOBLING 

3.5.1 Nødstoppfunksjon for arbeidslift 

- "Nødstoppfunksjonen" for hele arbeidsliften utløses på følgende måte: 

1. manuelt ved å trykke på nødstoppbrytere på kurv-styrepulten 

2. manuelt ved å trykke på nødstoppbrytere på den sekundære styrepulten (kjøretøyets hekk) 

3. manuelt ved å trykke på nødstoppbrytere på svingebord-styrepulten (ekstrautstyr) 

4. elektrisk ved vippesikring for kurven (kurvhelningsbryter) ved kurvhelning >10°  

5. elektrisk ved SPS-nødstopp (tilbakestilles med knappen MOTORSTART) 
 

 

Beskrivelse av funksjonen 1 - 3: 

Hydraulikkstyringen er utstyrt med inn-/utkoblingsventiler som er koblet til nødstopp-kjedet. 

Dersom en nødstopp-betjening trykkes, faller den elektriske styrespenningen til 

pumpetrykkoblingsventilen (PDSV). Styring av arbeidsliften er da ikke lenger mulig! 

 

Merknad: Så lenge en nødstoppbrytere er trykket, kan det ikke kjøres noen apparatbevegelser, 

heller ikke med nødbetjeningen. For frigivelse må nødstoppbrytere frigis manuelt. 

 

 

Merknad "Forbikobling nødstopp i kurv": (ekstrautstyr) 

Med nøkkelbryteren på styrepulten på svingebordet kan den aktiverte funksjonen "Nødstopp i 

kurv" forbikobles igjen.  

 

 

 

Nøkkelbryter på styrepult svingebord:  

 

 
 

Stilling 0 => Plattformdrift         

Stilling 1 => Forbikobling nødstopp i kurv                                        
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Beskrivelse av funksjonen 4: 

Vippesikringen for kurven (kurvhelningsbryter) kobler ut bevegelser i heisinnretningen og 

kurvnivellering ved store skråstillinger av arbeidskurven (>10°). I dette tilfellet kan kurven likevel 

bringes manuelt til vannrett posisjon med nød-nivelleringen (se punkt 4.6.3 eller 4.6.5.2). Når 

kurven igjen er brakt innenfor maksimalt tillatt helningsvinkel, kan arbeidsliften frikobles igjen ved å 

trykke på knappen MOTORSTART, også når motoren går.        

    Knappen NØD-NIVELLERING på displayet / styrepulten 

 

Beskrivelse av funksjonen 5: 

 Dersom elektronikken i arbeidsliften (SPS, lagrings-programmerbar styring) registrerer en feil, 

kobler den arbeidsliften automatisk i nødstopp. Denne kan ikke oppheves igjen av SPS alene. En 

systemkontroll kan startes med knappen "MOTORSTART", også når motoren går, eller med 

utkobling og deretter ny innkobling av tenningen i førerkabinen. Dersom det ikke fastslås noen 

årsak til utkoblingen, oppheves ikke SPS-nødstoppen. 

 

 Dersom en SPS-nødstopp ikke kan oppheves, må årsaken fastslås av opplært fagpersonale. 

Utstyret må ikke settes i drift igjen før feilen er rettet! 

 

 

 

3.5.2 Nødstopp for støtteinnretning 

- Ved å trykke på NØDSTOPP-brytere på styrepultene på understellet til høyre og venstre på 

kjøretøyets hekk, utkobles funksjonen for støtteinnretningen. 
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3.6 LASTMOMENT- / REKKEVIDDEBEGRENSING (KONSEPT P480) 

Heisinnretningen kan heves, senkes, teleskoperes og svinges. Dersom den maksimalt tillatte 

rekkevidden overskrides, kan arbeidsliften velte. 
 

PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften er derfor utstyrt med en rekkeviddebegrensning. Den 

overvåker den tillatte rekkevidden kontinuerlig og hindrer forbudte bevegelser, nemlig 

 svinging til venstre/høyre 

 overarm ned, 

 kjøre ut overarm / underarm - teleskop, 

 Kurvarm opp/ned, 

som kan medføre at arbeidsliften velter, ved å koble ut hydraulikkventilene. 

 

Den tillatte rekkevidden beregnes ut fra følgende verdier: 

 arbeidsliftens vekt 

 den aktuelle støtteposisjonen 

 svingebordvinkelen 

 opprettingsvinkelen for overarmen 

 lengden på overarm-teleskopet 

 lengden på underarm-teleskopet 

 

Denne grenseverdien sammenlignes med den reelt målte apparatposisjonen. 

 

  
 

Fare for ulykker! 

Egenproduserte endringer på følersystemet for rekkeviddebegrensingen er absolutt forbudt! 
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3.7 KURVNIVELLERING (ELEKTRO - HYDRAULISK) 

Arbeidskurven holdes alltid i horisontal stilling uavhengig av heisinnretningens stilling. SPS sørger 

for en elektrohydraulisk kurvnivellering som arbeider på følgende måte: 

 

SPS mottar signaler fra vinkelfølerne og beregner ut fra disse nøyaktig den aktuelle styreimpulsen 

for ventilen på nivelleringssylinderen som er nødvendig for å utligne kurvhelningen igjen. 

 

Ved helninger på arbeidskurven på mer enn 8° utkobles bevegelser i heisinnretningen og 

kurvnivelleringen. I displayet vises en tilsvarende merknad.  

Kurven kan bringes til vannrett posisjon ved hjelp av nød-nivelleringen (se punkt 4.6.3 eller 

4.6.5.2.).  

 

 

3.8 KURVLASTMÅLING 

Ved overskridelse av den maksimalt tillatte kurvlasten avbrytes styringen av heisinnretningen. I 

displayet vises en tilsvarende merknad.  

Denne lastmålingen skal forhindre en overbelastning av armsystemet, f.eks. ved for stor last i 

arbeidskurven. 

 

  

Den maksimalt tillatte nominelle lasten finnes på merknadsskiltet i arbeidskurven! 

Påbygninger på kurven hhv. medbrakt utstyr i kurven (f.eks. treramme, Rondo-gummimatte) 

reduserer den nominelle lasten med tilsvarende vekt. 

 

 

  
 

Veltefare! 

Når den tillatte rekkevidden er nådd, må det ikke tilføres mer belastning på kurven! 
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3.9 FØLERE PÅ UNDERSTELLET OG DERES FUNKSJONER 

                                                                                                        6   2      1                 1                              7 
  

 

                         3    5a    8     5b     4                     3   5a    8   5b  4                 
 
     
 

                    

1. Følere „Utliggerposisjon“ (vaierlengdegiver); redundant 

kontrollerer utliggerens stilling. 

2. Føler „Underarm i grunnstilling“ 

kontrollerer grunnstillingen for heisinnretningen (frigivelse av støttebetjeningen). 

3. Føler "Bakketrykk"  

kontrollerer de vertikale støttesylindrenes bakketrykk  

4. Føler "Utligger i transportstilling"  

kontrollerer utliggerens transportstilling. 

5a. 
Føler "Støtter i transportstilling" (gjelder for P480) 

kontrollerer de vertikale støttesylindrenes transportstilling. 

5b. 

 

6. 

Føler "Støtter i transportstilling" (gjelder for P570, P640 og P750) 

kontrollerer de vertikale støttesylindrenes transportstilling. 

Føler "Filtertilsmussing" (på oljefilter) 

kontrollerer oljefilterets tilstand. 

7. Føler "Ventillokk" 

kobler ut den elektriske styringen når lokket på den hydrauliske nødbetjeningen er åpnet. 

8. Føler "Støttefot i transportstilling" (gjelder for P570, P640 og P750) 

kontrollerer bakkeplatens transportstilling 
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3.10 FØLERE PÅ HEISINNRETNINGEN OG DERES FUNKSJONER   

 

             11   12 10                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4     9 

 
 
                 
         
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1   6   7;8     3         2            13     14            5      
                   
 
 
 
 
 
 

Overarm 

Underarm 

Overarmvinkel 

Underarmvinkel 
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1. "Ultralydfølere" i kurven - ekstrautstyr 

kobler ut samtlige apparatbevegelser, når en føler slår ut  

2. Føler "X-jibbvinkel" 

finner vinkelen mellom X-jibben og overarmen. 

3. Føler "Kurvhelningsvinkel" 

finner vinkelen mellom X-jibben og kurvbæreren. 

4. Føler "Overarmvinkel" 

finner vinkelen mellom underarmen og overarmen. 

5. Føler "Underarmvinkel" 

finner vinkelen mellom underarmen og svingebordet. 

6. Føler "Kurvdreievinkel" 

registrerer kurvens midtstilling / aktuell dreieposisjon for kurven. 

7. Føler "Kurvlast" 

registrerer den aktuelle kurvlasten. 

 8. Føler "Helningsbryter kurv" 

overvåker maksimal skråstilling av kurven på ± 10°. 

 9. Følere "Teleskoplengde overarm" 

registrerer utskyvingslengden for overarmteleskopet. 

10. Føler "Teleskoplengde" 

registrerer utskyvingslengden for underarmteleskopet  

11. Følere "Vaier-kontroll"  

overvåker teleskop-utskyvingen i underarmen. 

12. Føler "Teleskop-grunnstilling"  

registrerer grunnstilling i underarmteleskopet. 

13. Føler "Svingebordvinkel"  

registrerer svingebordvinkelen. 

14. Helningsfølere 

registrerer oppstillingshelningen for liften. 
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3.11 BELYSNING FOR ARBEIDSLIFT 

3.11.1 Belysningstyper 

På arbeidsliften finnes det mange arbeidslyskastere, lysdiodebelysningen og rotasjonslys 

(avhengig av liftens utstyr). Disse gir en tilstrekkelig belysning i arbeidsområdet og dermed en 

sikker drift og bruk av arbeidsliften. 

 

a) Automatisk aktiverte belysninger (standard / ekstrautstyr) 

b) Manuelt styrbare belysninger (ekstrautstyr) 

c) Eksterne belysninger (monteres av kunden selv, monteres ikke av Palfinger) 

 

3.11.1.1 Automatiske belysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automatiske belysninger Forutsetninger for aktivering 

A Standard Belysning LED opptrinn venstre Stige åpen 

B Standard Belysning LED opptrinn høyre Stige åpen 

C Alternativ Arbeidslyskaster LED kurv Kontakten er satt inn 

D Alternativ Belysning LED apparatkasse Åpen klaff 

E Alternativ Belysning LED styrepulter (standard) Åpen klaff 

F Standard Belysning LED E- og H-kasse Åpen klaff 

G Alternativ Hvit lampe ved knekk på teleskopet Parkeringslys innkoblet 
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3.11.1.2 Manuelle belysninger 

 

 

 

 

 

 

 

Manuelle belysninger 
Kobles på 
førerhus-
displayet 

Kobles på 
styrepulten 

Arbeidskurv / 
Svingebord 

Kobles på 
støttebetjening 

Forutsetninger for 
aktivering 

1 Alternativ Belysning LED Støtter ja nei ja 
 

2 Alternativ Belysning LED Basis montert på apparatstøtte ja nei nei 
Håndbrems 

tiltrukket eller 
reversgir innlagt 

3 Alternativ Belysning LED Hekk ja nei nei 
Håndbrems 

tiltrukket eller 
reversgir innlagt 

4 Alternativ Arbeidslyskaster LED Teleskop nei ja nei 
Underarm ut fra 

opplagring 

5 Alternativ 
Belysning LED Opplagring montert på 

svingebord 
ja nei nei 

Underarm i 
førerhusområde 

6 Alternativ Belysning LED Kurv innvendig ja ja nei 
 

7 Alternativ Rotasjonslys på dreiebord venstre ja ja nei  

7 Alternativ Rotasjonslys på dreiebord høyre ja ja nei  

8 Alternativ Belysning LED Kurv underside ja ja nei  

9 Alternativ Deaktivering av blinklys på støtte ja ja nei  

 

 

 

3.11.1.3 Eksterne belysninger  

 

 

 

 

 

 

 

Manuelle belysninger 
kobles på 
førerhus-
displayet 

kobles på 

ekstern bryter 
førerhus 

Forutsetninger for aktivering 

10 Alternativ LED Varsellamper (oransje) på radiatorgrill nei ja Håndbrems og kraftuttak 

11 Alternativ LED Varsellamper (oransje) på hekk nei ja Håndbrems og kraftuttak 

12 Alternativ 
LED arbeidslyskaster på førerhusets 

bakvegg 
nei ja Håndbrems 
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3.11.2 Styring av belysningen i førerhuset 

 Se også prosedyrene under punkt 4.2 

Ved å trykke på symbolet       veksles fra hovedskjermbilde til vinduet "Meny" 

Hovedbilde (001):                                                                                            
 

 

 

 

Veksling til vinduet "Meny" 

 

 

 

 

Ved å berører symbolet           i menyvinduet hvor displaybildet veksler til "Belysning". 

 

Bilde meny (002): 
  

 

Veksling til vinduet Belysning 

 

 

 

 

 

I displaybildet "Belysning" kan alle eksisterende lamper og arbeidslyskastere som finnes på liften 

(avhengig av utstyr) aktiveres og deaktiveres direkte fra førerhuset.  

  

 
 

Bilde belysninger (004): 
 

  

   

 

Belysning ved 
underlaget 

PÅ / AV 
 
 

Rotasjonslys 
PÅ / AV 

 

Belysning kurv 
PÅ / AV 

 
 

Belysning opplagring 
PÅ / AV 

 

 
Tilbake til vinduet 

"Meny" 

 

 

 

 
 
 
 

 Belysning støtter 

venstre PÅ / AV 

  

    Støtteblinklys 

PÅ / AV 

Belysning støtter 

høyre PÅ / AV 
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Kamerabilde 
 

I kamerabildet (bare når reversgir er lagt inn eller når håndbremsen er aktivert) kan lyskasterne 

ved underlaget og på hekken også aktiveres eller deaktiveres. 

Merknad: Lamper som allerede er aktivert, vil deaktiveres automatisk når håndbremsen løsnes og 

når reversgiret ikke lenger er lagt inn. 

 
 

 

  

 

Tilbake til hovedbilde 

 

          
 

 

 
Belysning ved 

underlaget 
PÅ / AV 

 
 

  

 

Belysning kamera 
PÅ / AV 

 

 

 

 
 

 Dersom en av lampene er aktivert, vises dette også for operatøren i statuslinjen i 

hovedbildet, se punkt 4.2.3. 

 
 

3.11.3 Styring av belysningen fra styrepulten i arbeidskurven / på svingebordet 

Med denne assistentfunksjonen er det mulighet for styring av belysningen fra styrepultene i kurven 

og på svingebordet 

 

Framhenting av funksjonen "Styring belysning":                                                                                  

                                                                             

Hovedvindu 005 åpnet:                                                       Vindu 105 åpnes  

                                                                                            

 

tilbake 

 

 

  

  
 

Rotasjonslys PÅ/AV 

 

Lyskaster teleskop 

 PÅ/AV 
 

Støtteblinklys PÅ/AV 

 

 

Belysning kurv PÅ/AV 
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3.12 CE-TYPESKILT 

For alle tekniske opplysninger om arbeidsliften og bruken av denne vil vår tekniske service stå til 

tjeneste. 

Ved spørsmål eller reservedelsbestillinger må typen som er angitt på typeskiltet (Type) og 

serienummeret (No.) oppgis, slik at det kan skje en uproblematisk, rask behandling. 

Når disse dataene angis, sikres det at du får korrekte informasjoner eller de nødvendige 

reservedelene. 

 

Typ

Type

Serial - Nr.

Serial - No.

Baujahr

Year of construction

Anlagendruck

System pressure 

max. Windgeschwindigkeit 

max. wind speed 

Eigengewicht

vehicle weight

Personenzahl + Zuladung

No. of persons + load

max. Tragfähigkeit

max. bearing capacity

max. Schrägstellung

max. incline

max. Seitenkraft

max. lateral force

 

 

 

3.13 RETNINGSLINJE 2000/14/EU FOR UTENDØRSAPPARATER 

Arbeidsliften oppfyller kravene i henhold til retningslinje 2000/14/EU. 

 

3.14 LYDNIVÅ 

Lydtrykknivåets A-verdi (LWA) er angitt på svingebordet. 
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3.15 TEMPERATURAVHENGIG BRUKSOMRÅDE FOR ARBEIDSLIFTEN 

 
 

 
Omgivelsestemperaturer  

Omgivelsestemperaturer  
ca. –20 °C til +40 °C 

(-4 °F til +104 °F) 
 

Elektriske komponenter:  
ca. –25 °C til +70 °C 

(-13 °F til +158 °F) 
 

 

 

 

 Oljetemperaturer  

Hydrauliske komponenter: 
Vinterdrift 

(kortvarig) 
Normaldrift 

Sommerdrift 

(kortvarig) 

Standardolje: AVILUB FLUID P-LPD 

22 

ca. –15 °C 

(+5 °F) 

ca. +20 °C til +50 °C 

(+68 °F til +122 °F) 

ca. +60 °C 

(+140 °F) 

Bioolje: Panolin HLP SYNTH 22 
ca. –15 °C 

(+5 °F) 

ca. +20 °C til +50 °C 

(+68 °F til +122 °F) 

ca. +60 °C 

(+140 °F) 

Bioolje: Panolin HLP SYNTH E 22 
ca. –15 °C 

(+5 °F) 

ca. +20 °C til +50 °C 

(+68 °F til +122 °F) 

ca. +60 °C 

(+140 °F) 

Bioolje: AVIA SYNTOFLUID PE-B 30 
ca. –20 °C 

(-4 °F) 

ca. +15 °C til +55 °C 

(+59 °F til 131 °F) 

ca. +60 °C 

(+140 °F) 

 

Det skal bare benyttes oljetyper som er nevnt i denne tabellen! 

Bruk av andre oljetyper krever godkjenning av PALFINGER PLATFORMS. Ta telefonisk kontakt 

med Teknisk service hos PALFINGER på forhånd! 
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4. BETJENING AV ARBEIDSLIFT 

4.1 KJØRING PÅ VEI 

4.1.1 Forberedelse for kjøring på vei 

Ved all kjøring med PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften må det påses at den befinner seg i 

transportstilling. Heisarmen skal da være plassert korrekt i heisarmfestet, alle støttene være kjørt 

helt inn og kraftuttaket være utkoblet. 

Alle nevnte posisjoner registreres av følere og kan kontrolleres på displayet i førerhuset (se punkt 

4.2): 
 

     

 Ved kjøring på vei må følgende visninger i displayet være slukket før kjøringen begynner: 

  

     
Støtter ikke i transportstilling 

 

  
 

Apparatet er ikke i transportstillingen 

 

 

 Ved kjøring på vei må følgende visninger i displayet være slukket før kjøringen begynner: 

 
Støtter er i transportstilling 

 

     
 

Apparatet er i transportstillingen 

 

Ellers vil kjøretøyet umiddelbart stanse og arbeidsliften bringes i transportstillingen (se 

hovedvindu-displayet i førerhuset). 

 

 Bevegelige tilbehørsdeler (f.eks. underlagsplanker) eller last på plattformen må sikres mot å falle 

av. 

  Last i aluminiumkassene på siden (løse, spisse deler...) må være sikret mot utilsiktede 

bevegelser med egnede midler. Pass på maksimal lastekapasitet i kassene! 

 

    Avhengig av utstyret kan heisarmen dekke takluken i førerhuset. Vær forsiktig ved 

åpning for å unngå skader. 

 

 Etiketten            med opplysninger om kjørehøyde finnes på frontruten.        

Eksempel: Kjørehøyde 4,0 m 

 4,0 

m 
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  Dersom arbeidsliften ikke er i transportstillingen, kan de utvendige målene endres betydelig. 

Kollisjonsfare! 

 I apparater med ekstra arbeidslyskastere (EKSTRAUTSTYR):      

Lyskasterne må være utkoblet under kjøring  (se hovedvindu-display i førerhuset)! 

 

 

 
 

Plassering av støtteplater ved kjøring på vei (for lifttypene P550 og P640) 

 

 Støtteplatene må befinne seg i kjørestilling for vei før kjøringen påbegynnes  

 

 Støtteplatene skal bringes til kjørestilling for vei etter at støttesylindrene er kjørt inn (før 

innkjøring av støttenes utskyvingssylinder). 

  

1. Skyv støtteplatene med styringene inn i holderne 

2. Bolt fast og sikre støtteplatene med sikringsbolter gjennom   

    midtre boring i styrerammen.   

 

 

Sikringsbolten må være boltet fast gjennom 

boringen bak sylinderstangen. 

 

 

 Dersom arbeidsliften befinner seg i transportstillingen og en eller flere støtteplater 

ikke er i transportstilling, vil displayet i førerhuset vise symbolet                       . 
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4.1.2 Ryggekamera 

For å muliggjøre rygging er arbeidsliften utstyrt med et utvendig kamera bak på kjøretøyet.  

 

 Ved rygging må det tas hensyn til dødvinkelen. Det må derfor alltid være en ekstra person 

tilstede for anvisning. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                Utvendig kamera for sikker rygging                                Monitor plassert i førerhuset 

 

 

Når reversgiret er lagt inn, kan føreren observere objekter som befinner seg bak arbeidsliften, på 

en monitor i førerhuset. 
 

 

 

 Merknad: Ved betjening av knappen        i hovedvinduet på monitoren (se avsnitt 4.2) 

er det også mulig å aktivere kameraet. 

-  Kamerafunksjonen deaktiveres igjen med knapp 1  
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4.2 DISPLAY I FØRERHUSET 

4.2.1 Generelt 

Displayet i førerhuset benyttes for overvåking av arbeidsliften ved kjøring på vei. Alle viktige informasjoner for 

føreren fra arbeidsliften og diverse styringsmuligheter vises på dette displayet.  

Merknad: Dette bortfaller ved montering av andre vanlige visningselementer og brytere på armaturbordet i 

lastekjøretøyet. 
 

4.2.2 Oppbygning av displaymodulen 

Displaybildet er utstyrt med en berøringsfunksjon. Dermed kan det framhentes mange funksjoner 

direkte ved å trykke på et symbol. 

   

Knapp 1 Knapp 6 

Knapp 2 Knapp 7 

Knapp 3 Knapp 8 

Knapp 4 Knapp 9 

Knapp 5 Knapp 10 

Status-LED 

 

Navigasjons-knapper 

 Symboler  

Knappfunksjon 

Displaybilde med berøringsflater 

 

Symboler  

Knappfunksjon 
 

 

 

4.2.3 Oversikt og oppbygning - hovedbildeskjerm 

 

                               Status transportstilling  Aktuell høyde / Rekkevidde 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 Produksjonsnummer 

for arbeidslift  

 

Statuslinje Berøringsflater   
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Funksjoner 

 
Veksling til menyvinduet 

 
Aktivere bakre kamera 

 
Aktivere tilleggskamera (ekstrautstyr) 

 
Veksling til informasjonsvinduet 

 
Veksling til statusvinduet 

 

 

Statuslinje 

Følgende informasjoner vises i statuslinjen i hovedbildeskjermen: 
 

 
Liftbelysning innkoblet    Kraftuttak innkoblet 
 
Rotasjonslys innkoblet    Høydebegrensing aktiv 
 
Håndbrems tiltrukket     Vekkesignal innkoblet 
 
Aktuell vindstyrke     Feil foreligger 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Føreranrop 

Signalisering av føreranrop vises i displayet.  

Bed betjening av knappen "Føreranrop" på en av 

styrepultene høres et akustisk signal. 

Samtidig vises dette på displayet.  
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Arbeidslift-informasjon 

 
I hovedbildeskjermen vises statusen for transportstillingen (TPS) til arbeidsliften: 
 
 
    Kjøretøyet er i transportstilling 
 
     

Kjøretøyet er ikke i transportstilling 

 
 
Trykking på kjøretøy  veksling til visning for detaljert transportstilling-overvåking.  

 

 
 

   
   

 

Tilbake til 
hovedbilde 

Kjør støtter til transportstilling 

  
 Kjør apparat til transportstilling 

 

 
Kjør kurv til transportstilling 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kjør alt til transportstilling 
 
 
 

 
 Aktuell status for 

oppstigningsstige  
Aktuell status  

Støtter, apparat, kurv 
Aktuell 
status 
Apparatluker 
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4.2.4 Meny 

Ved å trykke på symbolet            veksles fra hovedskjermbilde til vinduet "Meny" 

Alle funksjoner vises oversiktlig i menyvinduet. 

 Framhenting av de enkelte funksjonene skjer ved å berøre den tilsvarende flaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tilbake til hovedbilde     Feilvisning 

 

   

ikke i bruk      Displayinformasjon 

 
   

Innstilling dato / klokkeslett    Høydebegrensing 

 

   

Vindminne                 Innstilling PIN 

 

   

Innstillinger display     Driftstimeteller 

 

   

Belysning (se avsnitt 3.10)  Diagnose J1939 

 

   

Oljeovervåking (se avsnitt 5.7.2)  Test-display 

   
 

 

Innstilling vekkesignal 
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4.2.4.1 Displayinnstillinger 

 

  

   

 

Tilbake til 
menyen 

 

  
 

  

 

Valg av 
standardmodus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Redusere verdien Øke verdien  
 

Lysstyrke display:   Justerbar i området 10 - 100 % 

Lysstyrke belysning knapper: Justerbar i området 10 - 100 % 

Standby:   DISPLAY OFF  - Displayet blir helt utkoblet 

ANALOG CLOCK  - Klokkeslett som analog klokke  

DIGITAL CLOCK - Klokkeslett som digital klokke  

NO STANDBY     - Displayet er på hele tiden.  
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4.2.4.2 Innstilling infovindu 

I infovinduet kan det legges inn egne informasjoner om kontaktdata (for eksempel 

telefonnummere, e-postadresser og Internett-adresser). Her er det plass til 6 linjer med fritt 

konfigurerbar tekst. 

Framhenting av infovinduet skjer fra hovedbildet ved å trykke på flaten  

 
 

 
   

 

Tilbake til hovedbilde 
 

Bearbeide tekster 

  
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 Tekstene tilpasses ved betjening av flaten 

 For å utelukke en utilsiktet endring av tekstene er dette området beskyttet med en PIN-

kode. Ved registrering av den korrekte PIN-koden kommer man til innstillingsområdet 

for infovinduet. 

   
 

Tilbake til hovedbilde 

  

 

 

 
 
 

  
 

  

 

 
 

 
    

 

 For endring av en tekst berøres det aktuelle feltet => Vinduet for tekstregistrering åpnes. 

   
 

 

 
 

Slette tekst fullstendig 

 Forlate registreringsvinduet 

 
 

  

 
 

 

Lagre 
 

 
 
 

 
 

 

 Den ønskede teksten registreres med tastaturet 

 Etter avslutning av registreringen lagres teksten ved å trykke på disketten =>  

 Til slutt forlates registreringsvinduet.  

 Dersom vinduet forlates uten å lagre, forblir teksten uendret. 
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4.2.4.3 Stille inn dato og klokkeslett 

 

   

 
Tilbake til menyen 

 
 

 Øke verdien 
 
  

 
Lagre 

Redusere verdien 

   

   

 
Ved hjelp av flatene          og kan de enkelte verdiene endres 

 

Etter avslutning trykkes         flaten for å lagre. Vellykket lagring vises med den grønne haken       

 

 

4.2.4.4 Vekkesignal 

Resttid til alarm 
 

   

 
 

Tilbake til menyen 

 

 
 

Øke verdien 

 

 
 

Vekkesignal PÅ 

Redusere verdien Vekkesignal AV 
 
 

 

  
  
                    Klokkeslett for alarm             Aktuell status  

 
 
Ved hjelp av flatene          og innstilles den ønskede tiden for alarmen. 
 
Ved hjelp av flatene         og  vekkesignalet aktiveres / deaktiveres.  
 

 Den aktuelle statusen vises.  

 Dersom vekkesignalet er aktivert, vises dette også i statuslinjen i hovedbildeskjermen. 
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4.2.4.5 Høydebegrensing 

Innstillingene for høydebegrensing er beskyttet med en PIN-kode for å forhindre utilsiktede 

endringer. 

 

For å kunne utføre innstillinger: 

 Betje flaten 

  Registrer deretter den korrekte PIN-koden og bekreft. 

   

   

 

 

Tilbake til 
menyen 

 
Aktuell høyde /  
Rekkevidde 
 

Øke verdien 
 

 

Høydebegrensing PÅ 

 
Redusere 

verdien 

Høydebegrensing AV 

 

 
 

 
 
 
 

  Aktuell status  

 
Ved hjelp av flatene          og den ønskede høyden for begrensingen innstilles. 

 

Ved hjelp av flatene         og  høydebegrensingen aktiveres/deaktiveres.  

 

 Den aktuelle statusen vises.  

 Dersom høydebegrensingen er aktivert, vises dette også i statuslisten i hovedskjermbildet 

med angivelse av den innstilte høyden                    . 
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4.2.4.6 Driftstimeteller 

 

   

Tilbake til menyen  

  

  

  

   

 

I displayet er det integrert 4 driftstimetellere. En aktiv opptegning vises med blinkende grønt 

punkt i den aktuelle driftstimetelleren.  

Følgende opptegnelser er her mulig: 
 

 Kraftuttak innkoblet (kan bare tilbakestilles under service) 

 Oljesirkulering (kan bare tilbakestilles under service) 

 Alternativt signal (kan fastsettes av kunden ved bestillingen, kan bare tilbakestilles under 

service)  

 Driftstimeteller kunde (kan startes, stoppes og tilbakestilles direkte i displayet) 

 

 
 Kundens driftstimeteller er beskyttet med en PIN-kode. 

 

Gjøre endringer: 

 Betjen  flaten. 

 Registrer deretter den korrekte PIN-koden. 

 

Følgende innstillinger er mulig når korrekt PIN-kode er registrert: 

 

  Aktivere driftstimeteller 

 

Deaktivere driftstimeteller 

 

Tilbakestille driftstimeteller (>3 sek) 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

62  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

 

4.2.4.7 Vindminne 

 

 

 

Tilbake til menyen 

  

  

  

  

   

 

 Med denne funksjonen oppdateres varigheten av arbeider ved forskjellige 

vindhastigheter. 

- Vindhastigheten er oppdelt i 5 områder: 

<= 4 Bft     (  5,5 – < 8,0 m/s ) 

= 5 Bft     ( 8,0   – <10,8 m/s ) 

= 6 Bft ( 10,8 – <13,9 m/s ) 

= 7 Bft ( 13,9 – <17,2 m/s ) 

>= 8 Bft ( 17,2 – <20,8 m/s ) 

 

- Oppdateringen skjer bare når kjøretøyet står stille. 

Forutsetninger:  

 Håndbrems tiltrukket 

 Kraftuttak innkoblet 

 

 I vinduet for vindminnet kan varighetene for arbeider med forskjellige vindhastigheter avleses. 

 

 For å tilbakestille verdiene må flaten             trykkes i mer enn 3 s. Tilbakestillingen bekreftes 

når haken vises. 
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4.2.4.8 Endre PIN 

 

 

 

Tilbake til menyen 

  

 

 
 

  

  

  

Endre PIN:   

1. betjen flaten  

2. registrer den gamle PIN-koden  

3. registrer den nye PIN-koden (4 siffer) 

4. lagre den nye PIN-koden ved å trykke på denne flaten  . 

 Vellykket lagring => feltet med PIN-koden vises med grønt 
 

 

 
 

 

4.2.4.9 Varslinger 

   

 

Tilbake til menyen 

 

  

  

  

   

 

 

 I vinduet Varsling vises aktuelle feilkoder fra liftstyringen. For ytterligere informasjoner om de 

viste feilene henvises til Brukerveiledningen, benytt appen PALCODE eller ta kontakt med 

Service 
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4.2.4.10 Diagnose J1939 

   

 

Tilbake til menyen 

 

  

  

Valg for kjøretøy  

   

 

 Dette vinduet benyttes for diagnose av kommunikasjonen mellom apparatstyringen 

og lastekjøretøyet via J1939-BUS.  

- Etter valg av aktuelt lastekjøretøy kan signalene som overføres på bussen kontrolleres. 

 

4.2.4.11 Systeminformasjoner 

   

 

Tilbake til menyen 
 

  

  

  

   

 
 

  
 
 
          
 

 

 I dette diagnosevinduet vises følgende informasjoner om displayet:  

 Apparatets serienummer 

 Ethernet konfigurasjon 

 Fastvarekomponenter for komponentene 

 Programvareversjon for displayet 
 

 Programvareversjon for applikasjonen 

 Driftsspenning 

 Systemtemperatur 

 Minneforbruk 
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4.2.4.12 Systemtest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dette diagnosevinduet benyttes for kontroll av knappene og berøringsfunksjonen i 

displayet.  

For kontroll av bakgrunnsbelysningen blinker disse. 

 

 Test av berøringsfunksjonen Berør displayet 

 Det vises et gult punkt på berøringsstedet  

 

 Testing av en knapp: betjen denne  

 Dersom signalet gjenkjennes, bekreftes dette med det grønne punktet i det aktuelle 

knappesymbolet.  

 Denne testen gjennomføres for alle knappene. 

 

 Etter avslutning av alle testene og mottak av korrekte signaler veksler bildet og vinduet 

kan forlates ved å trykke på knappen "Tilbake". 

 

 

   

 

Tilbake til menyen 
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4.3 FORBEREDELSE FOR OPPSTILLING AV ARBEIDSLIFTEN   

4.3.1 Fremgangsmåte 

1. Still opp kjøretøyet slik at det finnes tilstrekkelig sikkerhetsavstand til omgivelsene og et jevnt, 

bærekraftig og sklifast støtteunderlag. Må ikke plasseres på eller i nærheten av gitterrister, 

kanaldeksler, rørledninger, kabelføringer, sjakter, eiendomsoppstøttinger samt usikret, oppgravd 

underlag (grus/pukk, sand, myr osv.). 

 

2. ved arbeider i skråning må det parkeres med førerkabinen nedover. Akselen som befinner seg 

lavest i skråningen skal sikres med to underlagskiler. Finn den maksimalt tillatte 

oppstillingshelningen på siden "Tekniske data". 

3. Trekk alltid til håndbremsen! 

 

4. Trykk inn clutchpedalen, sett girkoblingen i tomgangsstilling. 

(Ved automatikkdrift stilles bryteren for forhåndsvalg på "N . nøytralstilling") 

 

5. Hold clutchpedalen inne, vent noen sekunder og still splittbryteren på koblingsspaken på rask 

splittgruppe (se også bruksanvisning fra kjøretøyprodusenten). 

(Punkt 5 bortfaller ved automatikkdrift) 

 

6. Kraftuttaket (avhengig av kjøretøyets utstyr begge kraftuttak) innkobles. Dersom kraftuttaket skal 

utkobles igjen, må clutchen trykkes inn på nytt (bortfaller ved automatikkdrift). 
 

 Rulling eller kjøring er forbudt når kraftuttaket er innkoblet! 

 Ellers kan hydraulikkpumpen bli ødelagt. 

 

7. Slipp clutchpedalen langsomt (bortfaller ved automatikkdrift). 

 

8. Kontroller tankinnholdet, det må være tilstrekkelig for arbeidets varighet. 

 

9. Gå ut av førerhuset. 

 

10. ved arbeider i skråning skal hjulene på akselen øverst i skråningen sikres med bremsekilene 

som leveres som lastebiltilbehør. Hjulene på akselen øverst i skråningen skal bare heves så 

mye at de ikke lenger berører bakken. Dekkene må befinne seg innenfor kileformen. Pass på at 

den frittliggende kilen ikke fjernes nå akslene heves! 

 

11. ved sterk skråning av underlaget må kjøretøyet eventuelt bindes fast, for eksempel til et tre eller 

et annet kjøretøy som er parkert lenger opp i skråningen. 
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12. Arbeidslifter som brukes i trafikkerte områder og  som er oppstilt ved kjøretøy eller henger inn 

over vei, skal sikres mot trafikkfarer på egnet måte (f.eks. varsellys, avsperringer eller 

sikringsposter). 

  

En korrekt oppstilling av kjøretøyet er en forutsetning for stabilitetssikkerheten i 

arbeidsliften. 

 
 

13. (For lifttypene P550 og P640) 

 Bring støtteplatene til arbeidsposisjon rett før utkjøring av støttesylindrene (se punkt 4.4.2) 
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4.3.2 Underlag for støttebenene 

Før oppstøtting av arbeidsliften må brukeren forsikre seg om at det er mulig å arbeide trygt på den 

valgte plasseringen. Det gjelder framfor alt støtteunderlagets type og beskaffenhet samt helningen 

på oppstillingsflaten. 

 

 

 

 Veltefare! 

 Følgende underlag for støttebenene må alltid unngås: 

Alle hulrom som kjellere, gitterrister, kanaldeksler, rørledninger, kabelføringer, sjakter, 

eiendomsoppstøttinger samt usikret, oppgravd underlag (grus/pukk, sand, myr osv.) 

 I umiddelbar nærhet til kantsteinkanter må støtteplaten ligge helt innpå! Kontrollen skal 

skje som en visuell kontroll! 

 Overhold gjeldende lokale juridiske forskrifter for forebygging av ulykker og fastlagte 

sikkerhetsavstander og helningsvinkler i lokale juridiske normer. 

 

 

Sikkerhetsavstand A og maksimal helningsvinkel   

inntil 12 t totalvekt 

ved mer enn 12 t totalvekt 

α ≤ 30° ved løst og rullende 
underlag A ≈ 2 x T 

α ≤ 45° ved tilvokst og bundet 
underlag A ≈ 1 x T 

T = Utgravingsdybde 

Belastningsvinkel 

Skråningsvinkel 
Uten beregnet bevis for stabiliteten, 
må følgende skråningsvinkler ikke 
overskrides: 

a) på ikke-bundet eller svakt bundet underlag .......................... = 45° 

b) på stivt eller halvfast underlag ..............................................= 60° 
c) på fjell ................................................................................... = 80° 
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Av sikkerhetsmessige årsaker må det alltid støttes opp med underlagsplanker da dette 

øker opplagsflaten. Plankene må være tørre, fri for olje, fett og is, samt for andre smørende 

stoffer.  

Værpåvirkninger som regn eller snø kan sette stabilitetssikkerheten i fare! 

Støtteplater og underlagsplanker må ligge fullstendig an og må ikke vippe. Underlagsplankene 

må eventuelt fores tilstrekkelig opp. 

Dersom brukeren ikke kan vurdere og garantere sikkerheten i underlaget for støttebenene, 

er arbeider med arbeidsliften forbudt! 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 PALFINGER sikkerhets-underlagsplanker  

Disse underlagsplankene med integrert håndtak består av 

slitasjebestandig kunststoff. For å kunne stables bedre og for sentrering av 

bakkeplaten skal den utstyres med et konsentrisk spor på oversiden. Et 

gummiert underlag hindrer glidning på underlaget. 

 
 

 

 

1. Det må kun stables inntil 2 planker oppå hverandre. Her må underlagsplankene gripe 

fullstendig inn i hverandre i fordypningene. 

2. Begge sider av underlagsplankene skal holdes rene til enhver tid 

3. Den gummierte siden av planken skal alltid vende nedover 

4. Bakkeplaten skal alltid senkes slik ned på underlagsplanken at den befinner seg midt i 

fordypningen. 

5. Pass på at underlagsplanken benyttes korrekt og at underlaget er jevnt. 
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Bakketype 
tillatt bakketrykk 

i N/cm² 

A) Oppsamlet ikke-kunstig fortettet bakke 0 - 10 

B) Naturlig, åpenbart uberørt bakke: 

1. Slam, myr, torv, jord 
0 

2. Ikke-bindende, tilstrekkelig fast lagret 

bakke: 

Fin til middels sand 

Grovsand til kis 

15 

20 

3. Bundet bakke: 

- gjørmet 

- myk 

- stiv 

- halvfast 

- fast 

 

0 

4 

10 

20 

30 

fastklemte overflater ca. 50 –  60 

Veidekke ca. 75 – 100 

 

Divider den angitte maksimale støttekraften for en støtte i henhold til skiltet med flaten på 

underlagsplanken (i cm²). Da finner du bakketrykket for arbeidsliften ved bruk av underlagsplanker, 

og du kan sammenligne denne verdien med verdiene som er oppgitt ovenfor. 
 

Eksempel: 

Maksimal støttekraft (se merknadsskilt) ............................................................................ 172 000 N 

Flate på bakkeplaten til en støtte 78 cm x 60 cm ............................................................... 4680 cm² 

Bakketrykk i N/cm² ........................................................................................................... 36,8 N/cm² 

 

På grunnlag av dette regneeksemplet er det tydelig at støtteflaten blir så mye forstørret ved bruk av 

PALFINGER-sikkerhets-underlagsplanker i formatet 78 x 60 x 7 cm, at største tillatte bakketrykket 

på faste overflater alltid er stort nok. 

På løse underlag er det mulig at det ikke vil være tilstrekkelig selv med bruk PALFINGER-

sikkerhets-underlagsplanker! 
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4.3.2.2 Tabell med nødvendige støtteflater 

Maksimal 

Støttekraft 

Tillatt flatetrykk 

10 N/cm² 20 N/cm² 40 N/cm² 

Nødvendig støtteflate 

100 kN 1,0 m x 1,0 m 0,7 m x 0,7 m 0,5 m x 0,5 m 

200 kN 1,4 m x 1,4 m 1,0 m x 1,0 m 0,7 m x 0,7 m 

300 kN 1,7 m x 1,7 m 1,2 m x 1,2 m 0,9 m x 0,9 m 

400 kN 2,0 m x 2,0 m 1,4 m x 1,4 m 1,0 m x 1,0 m 

500 kN 2,2 m x 2,2 m 1,6 m x 1,6 m 1,1 m x 1,1 m 

600 kN 2,4 m x 2,4 m 1,7 m x 1,7 m 1,2 m x 1,2 m 

 
 

Maksimal 

Støttekraft 

Tillatt flatetrykk 

14,5 psi 29 psi 58 psi 

Nødvendig støtteflate 

22 480 lb 40 x 40” 30 x 30” 20 x 20” 

44 960 lb 55 x 55” 40 x 40” 30 x 30” 

67 440 lb 70 x 70” 50 x 50” 35 x 35” 

89 920 lb 80 x 80” 55 x 55” 40 x 40” 

112 400 lb 85 x 85” 65 x 65” 45 x 45” 

134 880 lb 95 x 95” 70 x 70” 50 x 50” 

 
 

Også tilsynelatende fast underlag kan svikte når det finnes hulrom i bakken (kjellere, gruveganger, 

åpnede begravelsesplasser, gamle tanker, gjødselhull osv.). Undersøk derfor også støtteunderlaget 

før arbeidet igangsettes! 

 

4.3.3 Belysning av støtteområdet 

For å gjennomføre en farefri oppstøtting av liften anbefaler vi at støtteflatene belyses med 

arbeidslyskastere.  

Lyskasterne på den aktuelle kjøretøysiden kan slås på og av med den grønne/røde knappen på 

støttestyringen (venstre og høyre på kjøretøyets hekk). 
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4.4 OPPSTØTTING AV ARBEIDSLIFTEN 

4.4.1 Støttesystem  

 

Fullvariable støtter 

Støttesystemet muliggjør trinnløse støttebredder med forskjellige arbeidsområder. Rekkeviddene 

frigjøres fra SPS. 

Oppstøtting kan utføres på en eller begge sider og varierer fra "innenfor kjøretøyets omkrets" til 

"maksimal støttebredde". 

 

Betjeningsmuligheter: 

Støtteanordningen for arbeidsliften kan betjenes fra understellet til høyre og venstre bak på 

kjøretøyet. 

 
 

 

 Fare for ulykker! 

1. Under inn- og utkjøring av støttene må bevegelsesområdet observeres. Klemfare! 

2. Førerkabinen må være tom i oppstøttet tilstand, personer og utstyr skal ikke finnes i 

førerkabinen i denne tilstanden! 

  De fremre opptrinnene i støtstangen skal heller ikke benyttes. 
6.  

 

 

 Kollisjonsfare! 

Ved innkjøring av støttebenene må det sikres at det er tilstrekkelig ledig plass mellom 

stigen og underlaget. 

 
7.  

   

Heisarmen må befinne seg i hvilestilling, ellers skjer det ingen frigivelse støttene! 

 
8.  
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4.4.2 Posisjon for støtteplatene før arbeidet påbegynnes (for lifttypene P570, P640 og P750) 

Bring støtteplatene til arbeidsposisjon rett før utkjøring av støttesylindrene, det betyr: 

 Støtteplatene skal bringes til arbeidsstilling etter at støtteutskyverne er kjørt ut (før utkjøring av 

støttesylindrene). 

 

1. Fjern vippestikkerne fra sikringsbolten og trekk ut sikringsbolten. 

2. Trekk støtteplaten forover inntil styrerammen støter mot sylinderstangen.    

3. Bolt fast og sikre den bakre boringen i styrerammen med sikringsbolter.  

 Sikringsbolten må være stukket inn gjennom boringen 

foran sylinderstangen før støtteforløpet.  

 

 

 

 

Merknad for innkjøring av støttesystemet for lifttypene P550, P640 og P750 
 

 

 Kollisjonsfare! 

 

 Støtteplatene skal bringes til kjørestilling for vei etter at støttesylindrene er kjørt inn (før 

innkjøring av støttenes utskyvingssylinder),  se punkt 4.1.1. 
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4.4.3 Styrepult støttestyring (på kjøretøyets hekk)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bekreftelse støtte foran høyre 

(2) Utligger 

(3) Vertikale støtter 

(4) Knapp AUTOMATISK OPPSTØTTING 

(5) Nødstopp-funksjon 

 

  

Dersom det oppstår en feil, kan inn- og utkjøring av støttene til enhver tid avbrytes med 

nødstopp-betjeningen på styrepulten. 
 

 

(6) Elektronisk vater med LED-visning 

(7) Start kjøretøyets motor 

(8) Stopp kjøretøyets motor 

(9) (Ekstrautstyr): Slå lyskasteren under støttekasser på/av 

(10) (Ekstrautstyr) Manuell aktivering av luftfjæring 

 

Betydning for lysdiodene på styrepulten for støttestyring  

I : Utligger i transportstilling 

II - IV : Utligger i mellomstillinger 

V : Utligger i endestilling 

VI : Vertikal støtte i transportstilling 

VII : Vertikal støtte i arbeidsstilling (bakketrykk oppnådd) 

 

 

 

3 

5 

4 

1 

 3 

 2 

 

6 

7 

8 

9 

10 

I II III IV V 

 

VI 

VII 
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4.4.4 Fremgangsmåte støttestyring   

 

a) Automatikkdrift 

 

Kjøre ut støtteutligger 

1. Kjør ut støtteutliggere ved kontinuerlig betjening av knappen (2) parvis på høyre og venstre 

styrepult (kjøretøyets hekk), til ønsket posisjon. 

2. Når støtteutliggerne er i ønsket posisjon, slippes knappen (2) 

=> Det følger et optisk signal på styrepulten. 

  Lysdiodene blinker på de aktuelle utliggerne (se avsnittet "Betydning av lysdiodene på styrepult 

for støttestyring") 

 

 

Kjøre ut vertikale støtter 

3. Kjør ut vertikale støtter ved kontinuerlig betjening av knappene (3) og (4) på høyre og venstre 

styrepult, til disse har bakkekontakt 

4. Når alle 4 støttene har bakkekontakt, omkobles knappens funksjon (4) automatisk fra "Kjøring 

sidelengs" til "Kjør alle 4 støtter".  

  Pass på at støtteområdet er fritt under oppstøttingsforløpet, dvs. at ingen personer og 

gjenstander finnes i dette området – fare for skader! 

 

 Ved utkjøring av de vertikale støttene blir plattformen automatisk støttet opp og nivellert. 

Ingen overvåking av fritt løft!  

Det frie løftet må kontrolleres visuelt av operatøren. 
 

 Ved korrekt oppstøtting vil heisinnretningen bli frikoblet! 

 

       

 

 Ved hjelp av nødstopp-knappen kan det til enhver tid gjennomføres en nødutkobling av 

støtteinnretningen. 
 

 

 

 

 

 Fare for ulykker! 

Brukeren må forvisse seg om at arbeidsliften er korrekt støttet opp, før driften startes 

opp i arbeidsliften. 
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b) Kjøre ut støtteutliggere og vertikale støtter enkeltvis manuelt 
 

1. Kjør ut støtteutliggere ved kontinuerlig betjening av knappene (1) og (2) på høyre eller venstre 

styrepult enkeltvis, til ønsket posisjon 

 

2. Når støtteutliggerne er i ønsket posisjon, slippes knappen (2) 

=> Det følger et optisk signal på styrepulten. 

        Lysdiodene blinker på de aktuelle utliggerne (se avsnittet "Betydning av lysdiodene på 

styrepult for støttestyring") 

 

3. Kjør ut vertikale støtter ved kontinuerlig betjening av knappene (1) og (3) på høyre eller 

venstre styrepult, til disse har bakkekontakt 

 

Fremre venstre støtte 

 

 

 

 

Bakre venstre støtte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremre høyre støtte 

 

 

 

 

Bakre høyre støtte 

 

4. Når alle 4 støttene har bakkekontakt, omkobles knappens funksjon (4) automatisk fra "Kjøring 

sidelengs" til "Kjør alle 4 støtter".  

     Pass på at støtteområdet er fritt under oppstøttingsforløpet, dvs. at ingen personer og 

gjenstander finnes i dette området – fare for skader! 

 

 Ved utkjøring av de vertikale støttene blir plattformen automatisk støttet opp og nivellert. 

           Ingen overvåking av fritt løft!  

Det frie løftet må kontrolleres visuelt av operatøren. 

=> Ved korrekt oppstøtting vil heisinnretningen bli frikoblet! 
 

 

  

              Ved hjelp av nødstopp-betjeningen kan det til enhver tid gjennomføres en nødutkobling av 

støtteinnretningen! 
 

 

 

 Fare for ulykker! 

Brukeren må forvisse seg om at arbeidsliften er korrekt støttet opp, før driften startes 

opp i arbeidsliften. 
 

(2) (2) 

(1) 

(1) (1) 

(1) 

(3) 

(3) 
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4.4.5 Arbeidslift, frigjøring og nivellering (styrepulter på understell) 

Med jevn oppstillingsflate: 

Frigjør arbeidsliften med støtteautomatikken og niveller (se avsnitt 4.4.3)  

 

Ved oppstøtting i skråning: 

1. Sikre hjulene på akslene på oppsiden med bremsekiler 

 Pass på at den frittliggende kilen ikke fjernes når akslene 

 heves! 

Ved oppstøtting i skråning: Bremset aksel på oppsiden     

 

 

   

2. Kjør først ut støttene på forakselen jevnt, inntil forhjulene er frie fra underlaget 

og ikke lenger har bakkekontakt (visuell kontroll!) 

Dermed oppnås at bremsevirkningen på bakakselen/akslene er virksom(me) så lenge som 

mulig og at dreininger av understellet unngås. 

 
 
 
 

 

 3. Kjør ut bakre støtter jevnt, til bakhjulene så vidt har forlatt bakken (dekkene må 

befinne seg innenfor kilene) 

 

2. Ved hjelp av trådkrysset på støttebetjeningen nivelleres arbeidsliften. 

        Den maksimale oppstillingshelningen som er angitt på typeskiltet, skal underskrides så 

raskt som mulig. 

 
 

Fare for ulykker! 

Rekkefølgen som beskrives her, må alltid følges ved inn- og utkjøring av støttene på skrått 

underlag. Drift med støtteautomatikk er ikke tillatt i dette tilfellet! 

Brukeren må forvisse seg om at arbeidsliften er korrekt støttet opp, før driften startes opp i 

arbeidsliften. 

Førerkabinen må være tom i oppstøttet tilstand, personer og last er forbudt i denne 

tilstanden! 
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4.4.6 Kjøre inn støtteinnretning 

1. Kjør inn alle fire vertikale støtter ved kontinuerlig betjening av knappene (3) og (4) på høyre eller 

venstre styrepult, til disse er i transportstilling.  

2. Utliggerne kjøres sidelengs til transportstillingen med knappen (2). 

 

Fare for ulykker! 

Rekkefølgen som beskrives her for innkjøring av støttene, må alltid overholdes.  

 

 

 Fare for skader på underlagstigen! 

Den automatiske innkjøringen av støttene er kun mulig når underlagstigen er lukket! 

- Når stigen er åpnet, høres et akustisk varselsignal.  

- Ved defekt på initiatoren for å gjenkjenne stigeposisjonen, er det mulig å kjøre støttene 

til transportstillingen enkeltvis. Det kommer også her en varseltone. 
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4.5 STYRING AV HEISINNRETNING 

4.5.1 Arbeider under gulvet: 

Ved arbeider under gulvet må det alltid være en annen person i nærheten av liften 

 for å holde oppsikt. Denne personen må ha forbindelse med den/de personene som er i kurven 

via radiokommunikasjon, for å kunne avverge mulige farer med god avstemming og 

kommunikasjon. 

 

 Ved arbeider i området under gulvet skal støtteinnretningen alltid være kjørt 

helt ut. 

 

4.5.2 Styresteder for heisinnretningen  

Styring av heisinnretning skjer:  

a) med styrepulten  i arbeidskurven 

b) eller med styrepulten på svingebordet (ekstrautstyr) 

c) eller sekundær/nødstyrepult på kjøretøyets hekk  

 

 Ved arbeider i området under gulvet skal støtteinnretningen alltid være kjørt helt ut. 

 

Nøddrift/Plattformdrift/Sekundær drift 

 

 

Stilling  I => Nøddrift  

                      (Sekundær styrepult  Kjøretøyets hekk) 

Stilling 0 => Plattformdrift 

                       Styrepult Kurv / Svingebord (ekstrautstyr) 

Stilling II => Sekundær drift 
                     (Sekundær styrepult Kjøretøyets hekk) 

 
 

Nøkkelbryter på sekundær styrepult /Nødstyrepult på kjøretøyets hekk)  

 

 

 

 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

80  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

 

 

 

4.5.3 Liftstyring fra styrepult i arbeidskurv / svingebord 

4.5.3.1 Generell oppbygning styrepult 

 

Styrepulten består av følgende komponenter: 

Komponenter     Funksjon     

(1) Display     Informasjon og feilvisning 

(2) Knapper     Viktige funksjoner 

(3) Joystick     Styring av heisinnretning 

(4) Nødstopp-betjening   Umiddelbar utkobling i nødstilfeller 

 

 

 

 

4 
3 

2 

1 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750  81 

Utgave: 1808 

4.5.3.2 Betydning av knapper / brytere 

 

Viktige funksjoner 

 

 

 

 

Med knappen I (MOTORSTART) kan kjøretøyets motor startes. 

En tilbakestilling kan også utføres fra SPS.  

Når motoren går, er starteren sperret fra å starte på nytt. 

 

 

 

 

Med knappen O (MOTORSTOPP) kan kjøretøyets motor stoppes. 

 

 

 

 

Når kjøretøyets motor er slått av, vil det fortsatt trekkes strøm, da tenningen i 

løftekjøretøyet fortsatt er innkoblet. Derfor må det passes nøye på ladetilstanden i batteriet. 

 

 

 

Ved å trykke på knappen NØDSTOPP bringes arbeidsliften 

umiddelbart til stillestående. 

 

 

 

          

            Når nødstopp-betjeningen er trykket, fungerer verken joystickene eller 

            knappene på styrepulten. 

Merknad: Funksjonene "Motor start" / "Motor stopp" / "Displaybetjening" kan fortsatt brukes. 

Nøddrift er ikke mulig på styrepulten i arbeidskurven eller på svingebordet. 

Nødstopp-betjeningen skal bare trykkes i nødstilfeller! 

Funksjonen skal kontrolleres regelmessig! 
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Nødbetjenings-funksjoner 

 
 

 

Med knappen ! (ADVARSEL) settes arbeidsliften i nøddrift. 

Sikkerhets-utkoblingene er da ute av funksjon! Fare for ulykker! 

Styring av arbeidsliften i nøddrift skjer på eget ansvar! 

- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne 

 
 

 

Med denne knappen kan det startes en ELEKTRISK NØDPUMPE, i tilfelle av at 

den hydrauliske energitilførselen fra kjøretøyets motor (kraftuttak) ikke lenger 

finnes. Nødpumpen får tilført strøm fra kjøretøyets batteri. Derfor skal den 

elektriske nødpumpen kun benyttes for senking av arbeidsplattformen i nøddrift. 
 

- Aktiver nødpumpe => Hold knappen inne 

=> etter 20 s følger en automatisk utkobling av funksjonen 

 Start på nytt: Slipp knappen og hold den deretter inne igjen 

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-Start” (lysdioden blinker) 
 

 

Med knappen OPPHEVING STOPP kan en driftsbetinget utkobling oppheves. 

- Opphevelse av driftsbetingede utkoblinger => Hold knappen inne og innled 

bevegelsen forsiktig med joysticken. Forsiktig: Kollisjonsfare! 

- Styring av arbeidsliften skjer nå på eget ansvar! 
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Tilleggsfunksjoner 

 

 

 

 

- Aktiver funksjonen med knappen HJEM-FUNKSJON, 

=> Visning av følgende merknad i hovedvinduet 005 

 

 

 

 
 

- Innled apparatbevegelsen med utstyring av joysticken "Underarm ned" 

=>Heisinnretning kjører til grunnstilling 

=> 5 s senere kjører støttesylinderen automatisk inn 

 Merknad: Støtteutliggerne må kjøres inn fra styrepultene på kjøretøyets hekk 

Kollisjonsfare ved hindringer! 
 

Kollisjonsfare! 

Ved innkjøring av støttebenene må det sikres at det er tilstrekkelig ledig 

plass mellom stigen og underlaget. 

 Fare for skader på underlagstigen, se punkt 4.4.6! 

 
 

 

 

 

- Aktiver funksjonen med knappen HJEM-FUNKSJON, 

=> Visning av følgende merknad i hovedvinduet 005 

 

 

 

 

- Aktiver oppstillingshjelpen ved utstyring av joysticken "Underarm opp", se punkt 

4.5.3.18. 

Samtidig følger visningen av vinduet 006 hvor brukeren kan velge posisjonen for 

oppstillingshjelpen med den høyre joysticken, så lenge underarmen ennå ikke har 

nådd sin målposisjon. 

=> Heisinnretningen innstiller seg i den valgte posisjonen i en fastsatt 

    rekkefølge. 

Kollisjonsfare ved hindringer! 
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Med knappen RUF utløses et akustisk signal i førerhuset eller i kurven. Det kan 

sendes signaler for kontakt fra arbeidskurven til førerkabinen eller fra svingebordet 

til kurven. 

Betydningen av signalene må personene bli enige om på forhånd. 

- Aktiver føreranrop => Trykk på knappen  

 
 

 

Med knappen KURV VENSTRE kan arbeidskurven dreies mot venstre. 

- Aktiver KURVDREIING VENSTRE => Hold knappen inne 

 
Jo lenger bort fra grunnstillingen heisinnretningen befinner seg, jo mer vil 

arbeidsområdet for kurven dreies. 

 

 

 

 

 

Med knappen KURV HØYRE kan arbeidskurven dreies mot høyre. 

- Aktiver KURVDREIING HØYRE => Hold knappen inne 

 
Jo lenger bort fra grunnstillingen heisinnretningen befinner seg, jo mer vil 

arbeidsområdet for kurven dreies. 

 

 

 

 

Funksjonene som vises på grafikkdisplayet, utføres med knappene F1 – F8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hele styringen tilbakestilles med knappen RESET (trykkes > 3 s) 

 => Utkobling av spenning  => Oppkjøringsprosess varer ca. 15 s 

- Tilbakestille hele styringen => Trykk på knappen 
 
 

 

 
Knapp uten funksjon 
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 Bevegelsesfunksjonen for underarmteleskop og/eller overarmteleskop aktiveres 

med knappen HEISINNRETNING-OMKOBLING 

 

 Trykk knappen kortvarig =>  Underarmteleskop eller overarmteleskop 

aktivt  

 Underarmteleskop aktivt (lysdiode slukket) 

 Overarmteleskop aktivt (lysdiode slukket) 

 

 Den aktuelle bevegelsen ("Underarm - teleskop INN/UT" eller "Overarm - 

teleskop INN/UT") innledes ved utstyring av den aktuelle joysticken.  

 

 Trykk knappen >3 s => Underarmteleskop og overarmteleskop aktivt 

 Underarmteleskop og overarmteleskop aktivt (lysdiode blinker) 

 

 Begge teleskopbevegelser ("Underarm - teleskop INN/UT" eller "Overarm - 

teleskop INN/UT") kan utføres samtidig ved utstyring av de tilhørende 

joystickene.  

 

=> Visning av dobbelbevegelsen i displayet, 

hovedvindu 005 

 

 

Ved ny betjening av knappen deaktiveres dobbelbevegelsen og 

teleskopene kan igjen styres enkeltvis. 
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4.5.3.3 Grunnleggende oppbygning av displayvisningen 

 

Displayvindu: 

   
  Plassering av funksjonsknapper 

 

                                 
 

Visningsområde 
 

Nummer for display-visninger 

 

 

Betjeningen i displayet skjer ved hjelp av knappene F1 til F8. Avhengig av behov vises 

forskjellige symboler i feltene ved siden av knappene. Ved å trykke på den aktuelle knappen 

kan denne funksjonen gjennomføres eller det åpnes et nytt vindu. I denne beskrivelsen blir 

knappene betegnet etter følgende mønster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til forrige menyvindu   Tilbake til betjeningsvinduet 

 

 

 Tilbake til forrige vindu   Videre til neste vindu 
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4.5.3.4 Beskrivelse av hovedvinduet 

 

Omkobling 
 Spørremeny 
(Diagnose), 
se 4.5.3.6 

Visning 
Arbeidsområde 

Innblending av vindstyrke 
 

 

      Innstilling  
      Assistentfunksjon 

Innblending 
av tidspunkt 

aktuell nominell last kurv / 
eller innblending  
aktuell merknad, 
se pkt. 4.5.3.21 
 
 

Aktivering av funksjonen 
"X-jibb"  
 

 

Aktivering av 
funksjonen "Skilpadde"  
(Langsomme 
apparatbevegelser) 
 
Innblending av 
aktuelt 
lastmoment i % 

Omkobling til 
Alternativ-meny, 
se 4.5.3.5 

 
Utkjøring av 
arbeidskurven 

 
 

 Joystickknapper 
(avhengig av 
ekstrautstyr) 
 

Innblending  
Dieselreserve 
 

 

Innkjøring av 
arbeidskurven 
(ekstrautstyr) 

Omkobling til 
Minnemeny 
(ekstrautstyr) 

 Bevegelsesstatus 
rød: funksjon sperret 
grønn: funksjon frigitt 
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4.5.3.5 Beskrivelse av funksjonsvinduet ”Alternativer” 

(Visning forskjellig avhengig av liftens utstyr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Funksjon „Ultralydfølere“ 

 

 I funksjonsvinduet "Ekstrautstyr" kan følgende angitte alternativer (avhengig av liftens 

utstyr) velges eller aktiveres. 

 

 
Ekstrautstyr "Minne" Bild 101 

 

Ekstrautstyr "Hydraulisk strømgenerator" Bild 102 
 

Ekstrautstyr "Elektromotor" Bild 103 

 
Ekstrautstyr "Tempomat" fotbryter Ein/Aus 

 

Ekstrautstyr "Vertikal parallellkjøring" Bild 104 

 
Ekstrautstyr "Belysning" Bild 105 

 

Ekstrautstyr "Begrensing av arbeidsområdet" Bild 109 

 
Alternativet "Setevarmer" På/Av  

(på svingebordet)) 

 
Ekstrautstyr "Ultralydfølere" Bild 191 

 

 

Funksjon "Minne" 
Bilde 101 
 

Funksjon "Hydraulisk" 
Strømkilde   Bilde 102 
 
Funksjon "Vertikal 
parallellkjøring" Bilde 104 

 

Undermeny "Innstillinger" 
Bilde 110 
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4.5.3.6 Beskrivelse av funksjonsvinduet ”Spørremeny” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.5.3.7 Beskrivelse av feilvinduet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel: Nødutkobling med SPS 

- ved betjening av knappen MOTOR START          utføres en tilbakestilling av styringen 

Undermeny "Spørring  
Grensebryter" Bilde 121 

Undermeny "Spørring 

analoge signaler" Bilde 131 

Undermeny "Spørring 

utganger" Bilde 141 

Undermeny ”PIN-beskyttet 

område” Bilde 151 

Undermeny "Minne" 

Bilde 161 

Undermeny "Truck" 

Bilde 171 

Feilvisning 

Produsere QR-kode 
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4.5.3.8   QR-kode for avlesing av maskindata 

Ved hjelp av QR-koden er det mulig å avlese informasjoner om tilstanden til arbeidsliften. 

Dette systemet forenkler feilsøkingen dersom det oppstår en feil. Alle nødvendige data er 

tilgjengelige for videre bruk etter kort tid og uten feil (forsendelse per e-post). 

 

Forutsetninger:  

 Tilgjengelig smarttelefon med tilhørende programvare 

 Aktiv internett-forbindelse 

 

Konfigurering av systemet:  

 QR-koden gjenkjennes automatisk som e-post. 

 Mottaker-adressen er fleksibel og må registreres på den aktuelle styrepulten. 

 

Framhenting av registreringsmenyen:  

 Start arbeidsliften på nytt. 

 I oppkjøringsprosessen høres en kort signaltone og følgende meldingsvindu vises i 5 

sekunder: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Trykk lenge på knappen      inntil registreringsfeltet for mottaker-adressen åpnes med den 

registrerte adressen.  

 

Endring av mottaker-adressen:  

 
 

Flytte musepekeren mot 
venstre 

 

Flytte musepekeren mot 
høyre 

 

Slette tegn 
 

 

Akseptere 
 

 Flytt musepekeren til det aktuelle stedet ved hjelp av piltastene.  

 Velg det ønskede tegnet med joysticken og sett det inn i pekerposisjonen ved å trykke på 

knappen "Akseptere".  

  Sett inn de andre tegnene med den samme fremgangsmåten  
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 Ved hjelp av "Slette"-knappen kan tegnet foran pekeren slettes. 

 
 Lagre mottaker-adressen ved å velge     og trykke på knappen "Akseptere" på styrepulten.  

 
 Etter korrekt lagring vises et optisk signal (grønn hake) ved siden av adressen. 

 
 Til slutt startes styrepulten på nytt (tenning av / på). 

 

 

Registrering av e-post-adressen må utføres separat på alle styrepulter. 

 

 
Framhenting av funksjonen: "Lese av QR-kode"  

 
 Hovedvindu 005 er åpnet:                                       Vindu 120 åpnes 

 

Produsere QR-kode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trykk på knappen F1 (Produsere QR-kode) => Automatisk prosedyre for å lage 

QR-kode startes. 
 

 

- Under startforløpet vises følgende meldingsvindu: 

 

        Framdriftslinjen viser den aktuelle framdriften 

 

 Etter at koden er produsert, vises QR-koden og den registrerte e-post-adressen automatisk. 

 

 

 

          e-post@leverandør.com 

 QR-koden kan nå avleses.  

 

 Trykk på F5-knappen for å lukke vinduet. 
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4.5.3.9 Beskrivelse av undermenyen ”PIN-beskyttet område” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til vinduet SPØRREMENY 120 

 

- Trykk MENY-knappen  

=> Vinduet Spørremeny 120 åpnes 

 

- Trykk LÅSE-knappen  

=> Vinduet PIN 151 åpnes 

 

   

- Skriv 4-siffers PIN-kode med knappen 

- Bekreft med knappen 

 

=> Utvalgsvindu 152 åpnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         Valgvindu 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Valgvindu 158 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Forsinkelse 240 
 

                                  
Veksling til 
utvalgsvinduet 158 

 
   Tilbake til 

utvalgsvinduet 152 

 
 
 
 
 
 
        Kurvskift 159 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bremserampe 242                                  

 
    Dato / Klokkeslett 156            Reset 157  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Høydebegrensing 153 

   
 
 
 
 
 
Kjørerampe 241                                 

 

 
 
 
 
 
 
          Ny PIN 155 

 
 
 
 
 
 

 
         Merknad til "Reset" (157): 

For å gjennomføre en tilbakestilling av den valgte funksjonen F2, F3 eller F4 må knappen F8 betjenes 

samtidig. 
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4.5.3.10 Beskrivelse ”Tilpasning av ramper og forsinkelse” 

Innstillingene skjer i det PIN-beskyttede området, se foregående avsnitt 4.5.2.8. 

 

Framhenting av funksjonen "Kjørerampe" / "Bremserampe" / "Forsinkelse":  

 

                                                                                       Vindu 241 åpnes 

                                                                             

                                                                            Vindu 242 åpnes                                                                                                                         

                                                                                          

                   Vindu 240 åpnes 

 

 

Kjørerampe (241) Bremserampe (242) Forsinkelse (240) 

   

 

 

 Ved hjelp av knappene F4 og F8 Utvalg for den aktuelle funksjonen som skal forandres for 

Kjørerampe/Bremserampe/Forsinkelse.  

 Den valgte funksjonen vises med den blå pilen. 

  

 Ved hjelp av knappene F2 og F3 kan innstillingene deretter endres.  

- Øke verdien     => hardere ramper / høyere hastighet 

- Redusere verdien     => mykere ramper / lavere hastighet  

 

 Lagring av de nye verdiene: Betjening knapp F7  

 Tilbakestilling av verdier til fabrikkinnstilling: Samtidig betjening av knappene F6 + F7. 

 

  

 

 

 

PIN-kode 

(151)  

 

 

 

Vindu 

152 
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4.5.3.11 Endring av joystickfunksjoner 

Med menyfunksjonen "Endring av joystickfunksjoner" kan funksjonene i joystickknappene endres: 

Innstillingene skjer i det PIN-beskyttede området, se avsnitt 4.5.2.9.   
 

Endring av joystickfunksjoner 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til vindusmenyen 

SPESIALFUNKSJONER OG DIAGNOSE 120 

 

- Trykk MENY-knappen  

=> Vindusmenyen Spesialfunksjoner og diagnose 120 

åpnes 

 

 

- Trykk LÅSE-knappen  

=> Vinduet PIN 151 åpnes 

 

 

 

- Skriv 4-siffers PIN-kode med knappene 

- Bekreft med knappen 

 

 

=> Vindu 152 åpnes 

- Trykk knappen ENDRING AV JOYSTICKFUNKSJONER  

 

=> Vinduet "Endring av joystickfunksjoner"154 åpnes 

 
- Ved å betjene de tilhørende knappene kan følgende 

funksjoner for joystickene endres: 

"Underarm-teleskop / Overarm-teleskop PÅ/AV"  

"Heisarm / Kurvarm OPP/NED"    

 "Svingebord HØYRE/VENSTRE"   

   

 

=> Ved aktivert funksjon lyser den grønne lysdioden 
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4.5.3.12 Beskrivelse av undermenyen "Minne" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til vinduet SPØRREMENY 

120 

 

- Trykk MENY-knappen  

=> Vinduet Spørremeny 120 åpnes 

 

 

- Trykk MINNE-knappen  

=> Vinduet MINNE 161 åpnes 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Minne 161 

Driftstimer / inspeksjon 164 

Bevegelsesovervåking 163 

 

Feilkoder 162 

Feil i CAN-bussen 165 

CAN – Feil 167 

CAN – Feil 166 
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Feilkodens betydning se:  PALCODE-APP 

 Årsaken til en feil eller skade på en PALFINGER-arbeidslift skal konstateres av montøren/kontrolløren.   

 

PALCODE-APP 

 

 

 

 

 

 

 

    Palfinger Mobile QR Apple       Palfinger Mobile QR Google 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.     3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.     6. 

 

 Dersom årsaken er uklar, må det eventuelt igangsettes ytterligere undersøkelser eller det må 

tas kontakt med kundetjenesten hos PALFINGER. Bruk av PALFINGER-arbeidsliften er ikke 

tillatt når årsaken til en feil eller en skade er ukjent! 
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4.5.3.13 Menyfunksjon ”Hare / Skilpadde”  

Med menyfunksjonen ”Hare / Skilpadde” kan den generelle bevegelseshastigheten reduseres eller 

økes igjen til 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedvindu 005 er åpnet: 

 

- Trykk knappen ”HARE / SKILPADDE"               => Alle 

plattformfunksjoner utføres med den tidligere innstilte 

reduserte hastigheten  

 Skilpadde vises med grønt 

 

- Trykk knappen ”HARE / SKILPADDE"               => Alle 

plattformfunksjoner utføres med normal hastighet (100 %)  

 Hare vises med grønt 
 

 

4.5.3.14 Menyfunksjon ”Innstilling av hastigheter for reduksjon” 

Med aktivering av funksjonen "Innstilling av hastigheter for reduksjon" er det mulig å endre 

hastigheten for alle plattformfunksjoner med aktivert skilpadde-funksjon. 

Framhenting av funksjonen "Innstilling av hastigheter for reduksjon":                                                                                  

                                                                             

Hovedvindu 005 34 åpnet:                                                        Vindu 110 åpnes                                                                                                                                                                                   

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
- Trykk HASTIGHETER-knappen  

=> Vinduet INNSTILLING HASTIGHETER 115 åpnes 

 

 
- ved betjening av knappene           og           kan de ønskede 

hastighetene for plattformbevegelser bestemmes 

   

- ved betjening av knappen               returneres til hovedvindu 005 
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4.5.3.15 Innstilling dødmannstid 

Med aktivering av funksjonen "Innstilling dødmannstid" er det mulig å innstille dødmannstiden i 

området 5-15 s. 

Forhåndsinnstilling: 10 s 
 

Framhenting av funksjonen "Innstilling dødmannstid":                                                                                  

                                                                             

Hovedvindu 005 åpnet:                                                                     Vindu 111 åpnes                                                                                                                                                                                   

                                                                                          
 

 
- ved betjening av knappene                og                 kan 

den ønskede dødmannstiden bestemmes 
   

 

 

4.5.3.16 Utvidet kurvnivellering 

Med aktivering av funksjonen "Utvidet kurvnivellering" er det mulig: 

a) å gjennomføre en 0°-finnivellering, eller 

b) en manuell forhåndshelning av kurven.  

 

Merknad:  Det er bare mulig å aktivere en funksjon om gangen! 

 

 

Til a) For et nøyaktig 0°-nivå i kurven kan finnivelleringen også aktiveres. Kurven nivelleres alltid til 

0° når funksjonen er aktivert. 

Forutsetninger: 

  Stillestående arbeidslift 

 Egentlig nivelleringsforløp er avsluttet 

 

Til b) For en bevisst skråstilling av kurven kan den manuelle forhåndshelningen aktiveres. Med 

denne funksjonen har brukeren mulighet til stille kurven bevisst på skrå manuelt. For denne 

endringen kan det innstilles en forskyving i trinn på 0,2° i området +/-4 °. 
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Framhenting av funksjonen "Utvidet kurvnivellering":                                                                                  

                                                                             

Hovedvindu 005 åpnet:                                                                       Vindu 113 åpnes                                                                                                                                                                                   

                            

Innstillingsmuligheter i vindu 113: 

 Aktivering / deaktivering av finnivellering 
 Nullpunktsutlikning 
 Forskjøvet innstilling av den manuelle forhåndshelningen i området -4° til +4°   

 

 
Tilbake 

 

 
Avbryting 
 

 Nivå vinkelføler 
Nivå helningsføler 
Verdi nullpunktsutlikning 

Øke manuell 
forhåndshelning 

 

Redusere manuell 
forhåndshelning 

Knapp nullpunktsutlikning 

  

Finnivellering AV Finnivellering PÅ 

  
 Aktuell tilstand 

Finnivellering 
Manuell forskyving  

Forhåndshelning kurv 
 

 
 
 

 Nivå vinkelfølere:  beregnet nivå for kurvhelning med vinkelfølere 

Nivå helningsføler:  Nivå for helningsføleren i kurven 

Verdi nullpunktsutlikning: Forskjellen mellom horisontalplanet i helningsføleren i kurven og det reelle 
horisontalplanet i kurven.  

 

 Ved å trykke på knappen "Nullpunktsutlikning"              kan det gjennomføres en nullpunktsutlikning og 
små monteringsavvik kan utliknes.    

 
 

 Med knappen "Finnivellering" PÅ          / AV          kan finnivellering aktiveres eller deaktiveres. 
Visning i displayet med "0" eller "1" 
 Med aktivert finnivellering blir den registrerte forskyvingen automatisk satt til 0  

 

 Med knappen "Øke manuell forhåndshelning"          og "Redusere manuell forhåndshelning"          kan 
forhåndshelningen i kurven endres manuelt (Visning av manuell forhåndshelning i displayet).  
Forutsetninger: Finnivellering er deaktivert  
  

 
For å unngå kollisjoner for arbeidskurven ved nedlegging og for å garantere sikkerheten i liften 
nivelleres arbeidskurven automatisk tilbake til standardhelningen på 0° rett før den når 
opplagringsposisjonen.                                                                
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4.5.3.17 Assistentfunksjon 

Med "assistentfunksjonen" kan bestemte kurvposisjoner holdes konstant ved arbeidsliftbevegelser. 
 

Assistentfunksjon 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veksling til ønsket funksjon (oppover / nedover) 

 

 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til vinduet 

ASSISTENTFUNKSJON 

 
- Trykk knappen AUTO  

=> Vinduet Assistentfunksjoner 003 åpnes 

 

- ved betjening av piltastene velges den ønskede  

funksjonen 
 automatisk senking av Kurvarm ved oppoverbevegelse i 

overarm/underarm 
 uendret X-jibb-posisjon ved bevegelser i overarm/underarm  
 automatisk  Kurvdreiing ved svinging (ekstrautstyr) 

 

- Trykk PÅ-knappen  

=> valgt funksjon aktiveres (innkoblet) 

 
- Trykk AV-knappen 

=> valgt funksjon deaktiveres (utkoblet) 
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4.5.3.18 Funksjon oppstillingsautomatikk  

 

Forutsetninger: Heisinnretning i grunnstilling 

 

Betjening: 

 

a) Framhenting av assistentfunksjon 
 

Ved betjening av knappen      på en styrepult hentes assistentfunksjonen fram. 

 

På styrepulter med display vises følgende melding: 

 

Ved innkoblet assistentfunksjon tilordnes følgende funksjoner til joystickene.  

 

Aktivering assistentfunksjon  Forhåndsvalgt posisjon for 

oppstillingsautomatikk 

 

Oppstillingsautomatikk  Foran kjøretøyet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Førersiden Passasjersiden 

  

  
 

Bak kjøretøyet 
 

 
Merknad for lifttypene P640 og P750:   

Posisjonene "Førersiden", "Passasjersiden" og "Bak kjøretøyet" skal bare brukes når arbeidsliften er 

bredt støttet på begge sider. 

 

b) Aktivering av oppstillingsautomatikk 

 

Oppstillingsautomatikken aktiveres ved utstyring av venstre joystick oppover  

I styrepultene med display vises også følgende vindu for posisjonsvalg: 

 

 

 

 

 

 

 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

102  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

Ved hjelp at den høyre joysticken kan posisjonen for automatisk oppstilling nå velges og apparatet 

kjøres til denne posisjonen i en fastlagt rekkefølge. Hastigheten kan endres med utstyringen av den 

venstre joysticken. 

 

             

 Ved bruk av assistentfunksjonen styres alle bevegelser automatisk med. Inngrep i 

bevegelsesforløpet til automatikken er ikke mulig med andre joystick-utstyringer. 

 

           

 Ved bruk av assistentfunksjonen styres alle bevegelser automatisk i en fastlagt 

rekkefølge. Det foreligger her alltid fare for kollisjoner mot hindringer. Omgivelsene skal 

overvåkes kontinuerlig av brukeren og ved kollisjonsfare skal automatikkfunksjonen stoppes! 

 

 

 

 

4.5.3.19  Overstyring av høydebegrensing 

 

 Dersom arbeidsliften (med aktivert høydebegrensing) når den forhåndsinnstilte maksimale 

høyden, vises bilde 195. 

         

 Den innstilte høyden kan overstyres med "pengetasten".  

 

 I hovedvindu 005 vises merknaden om at arbeidsliften 

(arbeidskurven) befinner seg i det overstyrte området.  

 Den maksimalt oppkjørte høyden og tiden for overskridelse 

av høydebegrensingen opptegnes og kan avleses og 

tilbakestilles under punktet "Høydebegrensing" i 

førerhusets display eller basisdisplayet (avhengig av 

lifttype). Det skjer en viderekobling til registreringsapparatet for driftsdata. 
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4.5.3.20 Varsling sotpartikkelfilter 

Ved kvalitetsreduksjon i sotpartikkelfilteret vises en optisk varsling i displayet i tillegg til varslingene i 

førerhuset på lastebilen. 

 

 

 

1. Varseltrinn nådd => Sotpartikkelfilteret må regenereres! 

    (se kjøretøydokumentene) 

 

- Ved betjening av knappen F8 avkvitteres meldingen  

 Meldingen forsvinner 

 Normal drift av liften er igjen mulig. 

 Etter ny oppstart av HAB og dersom regenereringen ikke er gjennomført, vises meldingen på 

nytt. 

 Gjennomfør regenereringen av sotpartikkelfilteret umiddelbart, ellers nås andre 

varseltrinn og det vises en ny melding! 
 

 

 

 

2. Varseltrinn nådd => Oppsøk fagverksted (regenerering er ikke 

lenger mulig)! 

Bildet vises hele tiden, og kan ikke avkvitteres! 

 

=> Displayvisninger er ikke lenger tilgjengelige -> Liftfunksjonene kan fortsatt kjøres!
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4.5.3.21 Melding med aktuell merknad 

På styrepulten kan følgende meldinger vises i hovedvindu 005, se pkt. 4.5.3.4: 

 

Merknadsmeldinger på hovedstyrepulten 

     

01 02 03 04 05 

Start motor 
Koble til 

kraftuttak 

Trekk til 

håndbrems 

Støtt opp 

kjøretøyet 

Deksel for 

støtteventiler 

åpent 

 

    

 

06 07 08 09  

Deksel for 

utstyrsventiler åpent 
Stige åpen 

Deksel for 

kurvventiler 

åpent 

Koble ut 

sekundærbetjening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 12 13 14 

Assistentfunksjon 

aktivert 

Kun 

forflytningskjøring 
Frostvarsel Vindvarsel 

Overstyring av 

nødstopp-

betjening 
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16 17 18 19 20 

Warnung 
allgemein 

Neigung zu groß 
Doppelbewegung 
Teleskope aktiv 

Parallelfahrt 
aktiv 

Drehbegrenzung 
aktiv 

 

 

 

 

 
21 22 

Doppelbewegung 
UA + X-Jib aktiv 

Ultraschallsensor 
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4.5.4 Styring av arbeidsliften fra arbeidskurven   

- Det må påses at inngangen til arbeidskurven er og forblir stengt ved 

bruk av styrepulten i arbeidskurven.  

 

 

 

Framgangsmåte og betjening av styrepult i arbeidskurven:  

 

1. Kontroller at nøkkelbryteren på sekundærpulten/nødstyrepulten på hekken befinner seg i 

posisjonen "(0) Plattformdrift", i motsatt fall stilles den på "(0)"  

 
2. Betjen dødmannsbryteren (skyv en joystick utover og slipp den igjen) 

 => hovedvindu 005 åpnes  

 

           

Dødmannsfunksjon: 

      Ved å betjene joysticken kortvarig i bevegelsesretningen oppheves sperringen av 

heisinnretningen (dødmannsfunksjon). 
 

 

3. Gjennomfør styring av arbeidsliften fra styrepulten i arbeidskurven. Arbeidsliftfunksjoner og 

displayvisninger tilsvarer oppføringene i kapittel 4.5.3 (Heisinnretning) 

 

 ingen betjening fra styrepulten på svingebordet eller den sekundære styrepulten på 

hekken   er lenger mulig, unntatt ”Nødstopp” og ”Nødnivellering” 

 
 

 

Styrepulten er plassert på rekkverket i arbeidskurven og kan forskyves for å gi den 

best mulige posisjonen for brukeren i ethvert tilfelle. 

 - Ved innkjøring av heisinnretningen må det påses at styrepulten ikke  

ødelegges av heisinnretningen. Flytt den eventuelt til et annet sted. 

Plasser styrepulten på fremre kurvrekkverk (i kjøreretningen) før all kjøring på vei, slik at 

vinden ikke blåser tilbake pulttildekningen og at vann og smuss dermed trenger inn i 

pulten! 
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4.5.5 Styring av arbeidsliften fra svingebordet 

PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften er utstyrt med en styring på svingebordet.  

       
   Styrepult på svingebordet  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotbryter 

 

Framgangsmåte og betjening av styrepult på svingebordet: 

1. Kontroller at nøkkelbryteren på sekundærpulten/nødstyrepulten på hekken befinner seg i 

posisjonen "(0) Plattformdrift", i motsatt fall stilles den på "(0)"  

 

2. Betjen fotbryteren på svingebordet kontinuerlig  

- Ved betjening av fotbryteren åpner displayet 

  vindu 008.  

=> Styring fra svingebordet er aktiv 

=> ingen betjening fra kurvstyrepulten eller den sekundære 

styrepulten på hekken er lenger mulig, unntatt 

”Nødstopp” og ”Nødnivellering”  

 

3. Aktiver kameraet ved betjening av knappen "Kamera" i vindu 

008   

=> Funksjon "Kamera" aktiv 

=> Brukeren ser området under arbeidskurven  

 

 

4. Betjen dødmannsbryteren (skyv en joystick utover og slipp 

 den igjen), hovedvindu 005 åpnes  

 

 

Dødmannsfunksjon: 

Ved å betjene joysticken kortvarig i bevegelsesretningen oppheves sperringen av 

heisinnretningen (dødmannsfunksjon). 
 

 

 

5. Styring av arbeidsliften kan bare utføres fra styrepulten på svingebordet. Arbeidsliftfunksjoner 

og displayvisninger tilsvarer oppføringene i kapittel 4.5.3. 
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Ved veksling av betjening til kurvstyrepulten slippes fotbryteren og nøkkelbryteren 

(ekstrautstyr) stilles tilbake til posisjon ”(0)” igjen. 

 

Ved bruk av styrepulten på svingebordet må sørges for godt fotfeste!  
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4.5.6 Liftstyring fra sekundær styrepult / nødstyrepult   

4.5.6.1 Generell oppbygning 

PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften er utstyrt med en sekundærbetjening på kjøretøyets 

hekk. Denne sekundærbetjeningen kan benyttes som nødbetjening etter omkobling av 

nøkkelbryteren. 

 

Styrepulten for sekundærbetjeningen / nødbetjeningen består av følgende komponenter: 

 

Komponenter Funksjon 

(1) Nøkkelbryter 

 

Omkobling:  ”PÅ” (sekundærdrift) / ”0” (av) /      (nøddrift)  

(2) Joysticker Apparatstyring 

(3) LMB-visning signaliserer øking og reduksjon av lastmomentene  

(4) blå-hvite knapper Funksjoner for heisinnretningen samt tilleggsfunksjoner 

(5) Knapper          / Starte / stoppe kjøretøyets motor 

(6) rød-gule knapper Nødbetjenings-funksjoner 

(7) Nødstopp-betjening Umiddelbar utkobling i nødstilfeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

1 

2 

3 
7 

6 
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4.5.6.2 Betydning av knapper / brytere / joystickfunksjoner (sekundær styrepult/nødstyrepult) 

 

Viktige funksjoner 
 

 

Med knappen I (MOTORSTART) kan kjøretøyets motor startes. 

En tilbakestilling kan også utføres fra SPS.  

Når motoren går, er starteren sperret fra å starte på nytt. 

 
 

 

Med knappen O (MOTORSTOPP) kan kjøretøyets motor stoppes. 

 

 

Når kjøretøyets motor er slått av, vil det fortsatt trekkes strøm, da tenningen i 

løftekjøretøyet fortsatt er innkoblet. Derfor må det passes nøye på ladetilstanden i batteriet. 
 

 

Ved å trykke på knappen NØDSTOPP bringes arbeidsliften 

umiddelbart til stillestående. 

 

 

Når nødstopp-knappen er trykket, fungerer verken joystickene eller knappene på 

styrepulten. Nøddrift er ikke mulig på styrepulten i arbeidskurven eller på svingebordet. 

Nødstopp-betjeningen skal bare trykkes i nødstilfeller! 

Funksjonen skal kontrolleres regelmessig! 
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Tilleggsfunksjoner 
 
 

 

 Bevegelsesfunksjonen for underarmteleskop og/eller overarmteleskop aktiveres 

med knappen HEISINNRETNING-OMKOBLING 

 

 Trykk knappen kortvarig =>  Underarmteleskop eller overarmteleskop aktivt  

- Underarmteleskop aktivt (lysdiode slukket) 

- Overarmteleskop aktivt (lysdiode slukket) 

   

 

 Den aktuelle bevegelsen ("Underarm - teleskop INN/UT" eller "Overarm - 

teleskop INN/UT") innledes ved utstyring av den aktuelle joysticken.  

 

 Trykk knappen >3 s => Underarmteleskop og overarmteleskop aktivt 

- Underarmteleskop og overarmteleskop aktivt (lysdiode blinker) 

 

 Begge teleskopbevegelser ("Underarm - teleskop INN/UT" eller "Overarm - 

teleskop INN/UT") kan utføres samtidig ved utstyring av de tilhørende 

joystickene.  

 

 

Ved ny betjening av knappen deaktiveres dobbelbevegelsen 

    og teleskopene kan igjen styres enkeltvis.  

   . 
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Med knappen X-JIBB-OMKOBLING velges underarmen eller X-jibben 

 Når lysdioden lyser, er funksjonen Kurvarm valgt.  

 

- Sett i gang apparatbevegelsen med tilsvarende joystickbevegelse (venstre 

forover/bakover) 

 

 

 
 

 

Med knappen KURV VENSTRE kan arbeidskurven dreies mot venstre. 

- Aktiver KURVDREIING VENSTRE => Hold knappen inne 

 
Jo lenger bort fra grunnstillingen heisinnretningen befinner seg, jo mer vil 

arbeidsområdet for kurven dreies. 

 

 

 

 

Med knappen KURV HØYRE kan arbeidskurven dreies mot høyre. 

- Aktiver KURVDREIING HØYRE => Hold knappen inne 

 
Jo lenger bort fra grunnstillingen heisinnretningen befinner seg, jo mer vil 

arbeidsområdet for kurven dreies. 

 

Med knappen RUF utløses et akustisk signal i førerhuset eller i kurven. 

Det kan sendes signaler for kontakt fra arbeidskurven til førerkabinen eller fra 

svingebordet til kurven. 

Betydningen av signalene må personene bli enige om på forhånd. 

- Aktiver føreranrop => Trykk på knappen 

 

 

Med knappen MINNE-FUNKSJON aktiveres funksjonen hhv. inntas en tidligere 

fastlagt posisjon for arbeidskurven.  
 

- Kjør til målpunkt. 

- Med knappen MINNE-FUNKSJON Lagre mål => Trykk knappen ≥3 sekunder og 

beveg bort fra målpunktet 

 

- Aktiver minnet => Trykk knappen kortvarig 

- Sett i gang apparatbevegelsen med tilsvarende joystickbevegelse (venstre 

forover) 

Det kjøres fram til det lagrede målet i den fastlagte rekkefølgen 

Kollisjonsfare ved hindringer! 
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- Aktiver funksjonen med knappen HJEM-FUNKSJON, 

 

 

- Sett i gang apparatbevegelsen med tilsvarende joystickbevegelse (venstre 

bakover) - først kjører heisinnretningen til grunnstillingen og deretter 

støtteinnretningen til transportstillingen. 

 

Kollisjonsfare! 

Ved innkjøring av støttebenene må det sikres at det er tilstrekkelig ledig plass 
mellom stigen og underlaget 
 

 Fare for skader på underlagstigen! Se punkt 4.4.6 

 
 
 
 

 

 

Med knappen SKILPADDEFUNKSJON kan bevegelseshastigheten på 

arbeidsliften reduseres. 

- Aktiver langsom kjøring => Trykk knappen => Lysdiode på 

- Deaktiver langsom kjøring => Trykk knappen => Lysdiode av 
 

 

Tilleggsfunksjon:  Strømkilde På / Av 
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Nødbetjenings-funksjoner (bare aktive når nøkkelbryter i stilling "I"  
 

 

 

Med knappen! (ADVARSEL) settes arbeidsliften i nøddrift. 

Sikkerhets-utkoblingene er da ute av funksjon! Fare for ulykker! 

Styring av arbeidsliften i nøddrift skjer på eget ansvar! 

- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne 

-           Alle bevegelser i arbeidsliften kan bare kjøres med samtidig 

betjening av knappen       i nøddrift! 

 
 

 
 

 

- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne 
 

 

Med knappen NØDNIVELLERING kan arbeidskurven løftes til vannrett posisjon 

når den automatiske reguleringen ikke fungerer. 

Sikkerhets-utkoblingene er ute av funksjon i nøddrift! 

Derfor må knappene aldri betjenes så lenge at kurven vipper over! 

- Aktiver bevegelse => Hold knappen inne  

(+/-3°-bryter registrerer retningen) 

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-Start” (lysdioden blinker) 

 
 

 

 

- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne 

 

Med knappen NØD-SENKING kan arbeidsliften senkes når det ikke er mulig å 

bevege noe med joysticken. 

- Aktiver bevegelse => Hold knappen inne 

1.) Teleskop kjører helt inn 

2.) Overarm senkes 

3.) Underarm senkes (kun mulig i arbeidsområdet for bred oppstøtting).  

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-Start” (lysdioden blinker) 

 

 
 

Med knappen FORBIKOBLING kan en driftsbetinget utkobling oppheves. 

- Forbikobling av driftsbetingede utkoblinger => Hold knappen inne og aktiver 

bevegelsen forsiktig med joysticken. Forsiktig: Kollisjonsfare! 
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- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne 

 

 

Med denne knappen kan det startes en ELEKTRISK NØDPUMPE, i tilfelle av at 

den hydrauliske energitilførselen fra kjøretøyets motor (kraftuttak) ikke lenger 

finnes. Nødpumpen får tilført strøm fra kjøretøyets batteri. Derfor skal den 

elektriske nødpumpen kun benyttes for senking av arbeidsplattformen i nøddrift. 

 

- Aktiver nødpumpe => Hold knappen inne 

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-Start” (lysdioden blinker) 
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Joystick-funksjoner 

 

OVERARM OPP:  Joystick-bevegelse for Overarm opp 

 

 

 

OVERARM NED:  Joystick-bevegelse for Overarm ned 

 

 

 

UNDERARM OPP: Joystick-bevegelse for Underarm opp 

 

 

 

UNDERARM NED: Joystick-bevegelse for Underarm ned 

 

 

 

SVINGE: Svingebord svinges i klokkeretningen 

 

 

 

SVINGE: Svingebord svinges mot klokkeretningen 

 

 

 

KURVARM OPP: Joystick-bevegelse for Kurvarm opp 

 

 

 

KURVARM NED: Joystick-bevegelse for Kurvarm ned 

 

 

 

UNDERARMTELESKOP UT: Joystick-bevegelse for underarm-teleskop ut  

 

 

 

UNDERARMTELESKOP INN: Joystick-bevegelse for underarm-teleskop inn  

 

 

 

OVERARMTELESKOP UT: Joystick-bevegelse for overarm-teleskop ut 

 

 

 

OVERARMTELESKOP INN: Joystick-bevegelse for overarm-teleskop inn 
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4.5.6.3 Framgangsmåte og betjening av sekundær styrepult: 

 For å kunne styre arbeidsliften med den sekundære styrepulten må dekselet på hekken (midten) 

åpnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

Nøkkelbryter på sekundær styrepult /Nødstyrepult på kjøretøyets hekk)  

 

 Deretter settes nøkkelbryteren på styrepulten i posisjonen "PÅ".  

=> Sekundærstyringen er aktiv.  

 

Styring av arbeidsliften fra styrepulten i arbeidskurven eller fra styrepulten på svingebordet 

er nå ikke lenger mulig! 

Der kan nå bare nødstopp-betjeningen og knappen NØDNIVELLERING  betjenes. 

 

 Gjennomfør styring av arbeidsliften fra sekundærstyrepulten. Liftfunksjonene tilsvarer utførelsen 

i kapittel 4.5.6.2.  

 
 

                           

            Nøddrift/Plattformdrift/Sekundær drift 

Stilling  I => Nøddrift  

                      (Sekundær styrepult Kjøretøyets hekk) 

Stilling 0 => Plattformdrift 
                      Styrepult Kurv / Svingebord (ekstrautstyr) 

Stilling II => Sekundær drift 
                     (Sekundær styrepult Kjøretøyets hekk) 
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4.5.7 Bevegelse i heisinnretningen, mulige begrensninger og tiltak 

4.5.7.1 Arbeidslift kjøres ut  

 
 

- Aktiver funksjonen med knappen HJEM-FUNKSJON 

- Aktiver oppstillingshjelpen ved utstyring av joysticken "Underarm opp", se punkt 4.5.2.16. 

=> Heisinnretningen innstiller seg i den valgte posisjonen i en fastsatt rekkefølge. 

 

    Kollisjonsfare ved hindringer! 

 

Merknad:  Arbeidsliften bør bare kjøres med en person ut av - og inn i transportstillingen  

- For opptak av flere personer og last plasseres arbeidskurven ved siden av   arbeidsliften. 

 

 

Ved kjøring av arbeidskurven ut av - og inn i transportstillingen er det fare for 

klemming og støt! 

 

 
 

 Fare for skader! 

- Bevegelsene i heisinnretningen skal startes langsomt og uten rykk. 

- Bevegelsesområdet skal overvåkes!  

- Tilnærming til hindringer må alltid skje med redusert hastighet. 

- Kurven eller deler av armkonstruksjonen må ikke i noen tilfeller kjøres mot hindringer 

(fasader osv., men heller ikke mot apparatfester eller førerkabin). 

- Ved alle bevegelser i arbeidsliften må det påses det tilkoblede tilleggsutstyret ikke skades! 

- Den maksimale sidekraften som er angitt på typeskilt og datablad, må overholdes, det 

samme gjelder varselskilt (Klemfare!) i kurven. 

 

 

 

 Veltefare! 

Når den tillatte rekkevidden er nådd, må det ikke tilføres mer belastning på kurven! 

 

 

 

Endeposisjon for bevegelse! 

- Dersom endeposisjonen for en liftbevegelse nås, kan den ønskede posisjonen 

     kun nås med andre liftbevegelser. 

- Dersom den maksimale rekkevidden nås, kan det bare kjøres bevegelser som fører til  

     lastreduksjoner. 
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4.5.7.2 Kjøre inn arbeidsliften 

- Aktiver funksjonen med knappen HJEM-FUNKSJON, 

- Innled apparatbevegelsen med utstyring av joysticken "Underarm ned" (se pkt. 4.5.2.2) 

=>Heisinnretning kjører til grunnstilling 

=> 5 s senere kjører støttesylinderen automatisk inn 

 Merknad: Støtteutliggerne må kjøres inn fra styrepultene på kjøretøyets hekk 

Kollisjonsfare ved hindringer! 

 

Merknad:  Arbeidsliften bør bare kjøres med en maksimal kurvlast på 320 kg til 

transportstillingen. 

- For den forrige utlastingen av personer og last plasseres arbeidskurven ved siden av 

arbeidsliften. 

 

 

Ved kjøring av arbeidskurven ut av - og inn i transportstillingen er det fare for 

klemming og støt! 

 

 

 Fare for oppkutting! 

Ved innkjøring av heisinnretningen i grunnstillingen må det ikke være noen 

kontakter i støpslene på kurvbæreren (se bildet). Disse blir ellers kuttet av 

kragen på underarmen!  

 

  

Fare for skader på styrepulten i kurven! 

Ved innkjøring av heisinnretningen til grunnstillingen må styrepulten i arbeidskurven befinne seg 

i den angitte posisjonen (se bildet), ellers er det fare for skader på styrepulten! 
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4.5.7.3 Kurvarm løftes 

 

 

 

 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd øvre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Underarm valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

KURVARM trykkes 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Kurven er ikke dreiet til midten (klemfare) Drei kurv til midten 

 Nivellering har nådd endeanslaget Kjør fri med kurvarm i motsatt retning 
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4.5.7.4 Kurvarm senkes 

 

 

 

 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd nedre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Underarm valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

KURVARM trykkes 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Kurven er ikke dreiet til midten (klemfare) Drei kurv til midten 

 Nivellering har nådd endeanslaget Kjør fri med Kurvarm i motsatt retning 
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4.5.7.5 Overarm heves 

 

 

 

 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd øvre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Nivellering har nådd endeanslaget Kjør fri med Kurvarm i motsatt retning 

 

4.5.7.6 Overarm senkes 

 

 

 

 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd nedre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM 

TELESKOPERES INN eller OVERARM 

TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Kurven er ikke dreiet til midten (klemfare) Drei kurv til midten 

 Nivellering har nådd endeanslaget Kjør fri med Kurvarm i motsatt retning 
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4.5.7.7 Underarm heves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd øvre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurvarm valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

KURVARM trykkes 

 Nivellering har nådd endeanslaget Kjør fri med Kurvarm i motsatt retning 

 

4.5.7.8 Underarm senkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd nedre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Kurvarm valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

KURVARM trykkes 

 Teleskop ikke kjørt inn Kjør inn teleskop 

 Svingebord ikke på midten Svingebord svinges til midten 

 Nivellering har nådd endeanslaget Kjør fri med Kurvarm i motsatt retning 
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4.5.7.9 Underarm teleskoperes ut 

 
 
 
 
 
 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd øvre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Overarm-teleskop er valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

OVERARM trykkes 

 

4.5.7.10 Underarm teleskoperes inn 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd nedre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 maksimal kurvlast overskredet Reduser kurvlasten eller kjør NØD-

SENKING 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Overarm-teleskop er valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

OVERARM trykkes 
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4.5.7.11 Overarm teleskoperes ut 

 
 
 
 
 
 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd øvre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med OVERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Underarm teleskop er valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

OVERARM trykkes 

 

4.5.7.12 Overarm teleskoperes inn 

 
 
 
 
 
 

 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 nådd nedre endeanslag ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Underarm teleskop er valgt Knapper OMKOBLING UNDERARM / 

OVERARM trykkes 
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4.5.7.13 Svinge i klokkeretningen 

 

 

 

 
 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 Svingegrense nådd ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Arbeidsområde-ende er nådd Svinge mot klokkeretningen 

eller overarm teleskoperes inn 

 

4.5.7.14 Svinge mot klokkeretningen  

 

 

 

 
 

Mulig årsak til stans i bevegelsen Tiltak 

 Svingegrense nådd ikke mulig på grunn av konstruksjonen 

 Maks. rekkevidde nådd Overarm / underarm kjøres inn 

 LMB-stopp Innled LMB-reduserende bevegelse 

 LMB-nødstopp Kun mulig med UNDERARM HEVES, 

OVERARM TELESKOPERES INN eller 

UNDERARM TELESKOPERES INN 

 maksimal kurvlast overskredet reduser kurvlasten 

 MINNE - funksjonen har nådd målposisjonen MINNE - koble ut funksjonen 

 Kurven er satt ned Betjen knappen FORBIKOBLING, 

kjør kurven fri 

 Arbeidsområde-ende er nådd Svinge i klokkeretningen  

eller overarm teleskoperes inn 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750  127 

Utgave: 1808 

 

4.6 NØDBETJENING   

4.6.1 Generelle merknader og forholdsregler 

Ved driftsproblemer i arbeidsliften er det i enkelte tilfeller behov for en nødbetjening. På de følgende 

sidene beskrives de forskjellige mulighetene ved en nødbetjening. 
 

  

Styring av arbeidsliften i nøddrift skjer på eget ansvar! 

Anvisningene på bruksanvisningen NØDDRIFT skal alltid overholdes! 

 Ta telefonisk kontakt med Teknisk service hos PALFINGER ved spørsmål! 

 

 

Nødbetjening heisinnretning 

 

når arbeidsliften står stille 

(Feilvisning finnes) 

 

ved total svikt i den elektriske 

styringen 
  

 

Punkt: 4.6.3 

 

Nødsenking av 

heisinnretningen fra styrepult 

kurv / svingebord (ekstrautstyr) 

 

Punkt: 4.6.4 

 

Nødsenking av 

heisinnretningen fra 

sekundærpulten på 

kjøretøyets hekk 

 

Punkt: 4.6.5 
 

Hydraulisk nødbetjening for 

heisinnretningen på 

hydraulikkventilene på 

svingebordet 

 
  

Fare for ulykker! 

Ved nødbetjening virker sikkerhetsutkoblingene ikke og arbeidsliften kan kjøres til ikke-

tillatte områder.  

Dermed er stabiliseringssikkerheten satt i fare! 

 

 Ved nødbetjening under gulvet må det alltid være en annen person i nærheten av 

liften for å holde oppsikt. Denne personen må ha forbindelse med den/de 

personene som er i kurven via radiokommunikasjon, for å kunne avverge mulige farer 

med god avstemming og kommunikasjon. 

 

 Nødbetjeningen må gjennomføres med stor forsiktighet i samarbeid med personene i 

kurven! 
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 Alle bevegelser skal skje langsomt, med stor forsiktighet og styres under kontinuerlig 

overvåking! 
 

 Kollisjonsfare! Ved NØDDRIFT må verken kurven eller noen deler av armkonstruksjonen i noe 

fall kjøres mot hindringer. 

 
 

 Ved nødbetjening må det alltid styres lastmoment-reduserende bevegelser, ellers 

er det fare for velting! 

 Pass på at det ikke blir noen kollisjoner mellom liften og andre hindringer. 

 

 Ved nøddrift må funksjonen „Teleskop overarm inn“ bare utføres når overarmen 

befinner seg i det grønne området. 

I det røde området kan denne funksjonen føre til at maskinen velter. 

 

 
Kjøreområde „Teleskop overarm inn“ 

 

Rød: 
 

forbudt 

Grønn: 
 

tillatt 

 

 

 

Nødbetjening støtteinnretning 

 

 

Punkt: 4.6.6 

Hydraulisk nødbetjening av støttene på basis-styrepulten ved støttene 

 

Tilkobling av elektrisk nødpumpe 

 

i nøddrift på grunn av svikt i kjøretøyets motor / hydraulikkpumpen 
  

 

Punkt: 4.6.2 

Senke heisinnretning ved hjelp av elektrisk 

nødpumpe 

 

Punkt: 4.6.2 

Innkjøring av støtteben ved hjelp av elektrisk 

nødpumpe 
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4.6.2 Elektrisk nødpumpe   

- Ved svikt i kjøretøymotoren- 

Med knappen ELEKTRISK NØDPUMPE kan det innkobles et alternativt pumpeaggregat fra 

syrepulten "Kurv" eller "Svingebord" ved svikt i hydraulikkpumpen eller kjøretøymotoren. 

 

 Den elektriske nødpumpen får tilført strøm fra kjøretøyets batteri. Derfor skal den 

kun benyttes for senking av arbeidsplattformen eller for innkjøring av 

støttesystemet i nøddrift. 

 

 

  Det må jeg gjøre for å starte den elektriske nødpumpen: 

Innkobling av elektrisk nødpumpe fra styrepulten 

 i kurven / svingebordet 

Innkobling av elektrisk nødpumpe fra sekundær 

styrepult/nødstyrepult 
 

 

Med denne knappen startes en ELEKTRISK 

NØDPUMPE.  

 
- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne  

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-

Start”  (lysdioden blinker)  

 

 

Med denne knappen startes en ELEKTRISK 

NØDPUMPE. 

 
- - Aktiver nøddrift => Hold knappen inne  

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-

Start”  (lysdioden blinker) 

 Alle bevegelser som er beskrevet under pkt. 4.5, kan igangsettes som normalt. 
 

 

Merknad: Dersom det også opptrer en følerfeil eller liknende, gjennomføres nødbetjeningen som 

beskrevet i kapittel 4.6.3. 

 

 

Da denne pumpen drives elektrisk, må ladetilstanden for kjøretøyets batteri 

overvåkes. 
 

 

 

  

Den elektriske nødpumpen med 24 V skal bare benyttes ved svikt i 

hydraulikkpumpen eller kjøretøyets motor! 

Samtidig drift av hydraulikkpumpe/kjøretøypumpe og elektrisk nødpumpe er forbudt! 

Den maksimale varigheten må ikke overskride 6 minutter.  

Manglende overholdelse av foreskrevet driftstid kan medføre overopphetingsskader på 

den elektriske nødpumpen! 
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4.6.3 Nødsenking av heisinnretningen fra styrepult kurv / svingebord    

Heisinnretningen kan styres fra kurven eller fra svingebordet i nøddrift. 

 Med funksjonen "Nødsenking" kan brukeren bringe kurven sikkert i retning underlaget også 

når bestemte deler, følere eller funksjoner er falt ut.  

 En bred oppstøtting på begge sider reduserer utkoblingskriteriene for denne funksjonen!  
 

 

 

Oppbygging styrepult for nødbetjeningen - se pkt. 4.5.3 

 
 

 

 

 Fare for ulykker! 

Ved nødbetjening virker sikkerhetsutkoblingene ikke og arbeidsliften kan kjøres til ikke-

tillatte områder. 

Dermed er stabiliseringssikkerheten satt i fare! 

 

Det betyr i detalj: 

- LMB deaktivert => Veltefare! Arbeidsplattformen kan kjøres til ikke-tillatte områder. 

Dermed er stabiliseringssikkerheten satt i fare! 

- Veltefare! Bakketrykk-registreringen er ute av funksjon i nøddrift!  

- Kollisjonsfare! Ved NØDDRIFT må verken kurven eller noen deler av 

 armkonstruksjonen i noe fall kjøres mot hindringer. Overarm- og underarmteleskopet må 

kunne kjøres inn uten farer! 

 

 

 

  

Nødbetjening på styrepulten i arbeidskurven eller på styrepulten på svingebordet er kun 

mulig når ingen av NØDSTOPP-knappene er trykket. Ellers må den aktuelle NØDSTOPP-

knappen frigjøres manuelt. 

En NØDSTOPP-knapp kan benyttes for å avbryte en feilbetjening ved elektrisk nøddrift. 

 
 

  

Ved nødbetjening må det alltid styres lastmoment-reduserende bevegelser, ellers er 

det fare for velting! 

 Pass på at det ikke blir noen kollisjoner mellom liften og andre hindringer. 
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 Ved nøddrift må funksjonen „Teleskop overarm inn“ bare utføres når overarmen 

befinner seg i det grønne området. 

I det røde området kan denne funksjonen føre til at maskinen velter. 

 

 
Kjøreområde „Teleskop overarm inn“ 

 

Rød: 
 

forbudt 

Grønn: 
 

tillatt 
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Gjennomføre nødsenking av heisinnretningen fra styrepult kurv / svingebord: 

 

 => Det må jeg gjøre for å gjennomføre nødsenkingen: 

 

1. Kontroller at nøkkelbryteren på sekundærpulten/nødstyrepulten (på hekken) befinner seg i 

posisjonen "(0)", i motsatt fall stilles den på "(0)" 

 

2. Ekstrautstyr: Kun ved utstyr og betjening fra styrepult svingebord 

Betjen fotbryteren på svingebordet kontinuerlig  

=> Styrepult på svingebordet aktiv 

=> ingen betjening fra kurvstyrepulten eller den sekundære styrepulten på hekken er 

lenger mulig, unntatt ”Nødstopp”  

 

3.   Framhenting av assistentfunksjonen "Nødsenking" 
 

 

 

- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne  

=> Menyvindu 083 (Nødsenking) åpnes 
 

 
        

          Funksjon avsluttet (elementgruppe i grunnstilling)       

         Funksjon aktiv 

          Funksjon sperret 

 
 

4.   Aktivering av nødsenking 
 

 

 

Hold også knappen inne => Nødsenking gjennomføres  

 Merknad:   I nøddrift kan den automatiske kurvnivelleringen være utkoblet, i så 

fall må knappen  også trykkes inn (se etterfølgende side) 

 

 

5. Etter avsluttet nødsenking trykkes knappen MOTOR START for tilbakestilling av SPS (LED 

blinker). 
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Nivellering av kurven: 

Ved bortfall av den automatiske kurvnivelleringen kan kurven stilles rett igjen med en nødbetjening. 

 

 Det må jeg gjøre for å nivellere kurven: 

 

 

 

 
- Aktiver nøddrift => Hold knappen inne 

=> Menyvindu 082 (Nødnivellering) åpnes 
 

 

 

 

Ved hjelp av knappen NØDNIVELLERING løftes arbeidskurven til en vannrett 

posisjon. 

 

Sikkerhets-utkoblingene er ute av funksjon i nøddrift! 

- Aktiver bevegelse => Hold knappen inne  

 (+/-3°-bryter registrerer retningen) 

- Etter nøddriften trykkes knappen ”Motor-Start” (lysdioden blinker) 
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4.6.4 Nødbetjening for heisinnretningen fra sekundær/nødstyrepult på kjøretøyets hekk 

4.6.4.1 Generell oppbygning 

PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften er utstyrt med en sekundær styrepult [bak dekselet på 

kjøretøyets hekk (midten)]. Denne styrepulten kan benyttes som nødstyring etter omkobling med 

en nøkkelbryter.  

 

Styrepulten for sekundærbetjeningen / nødstyringen består av følgende komponenter: 

 

Komponenter Funksjon 

(1) Nøkkelbryter 

 

Omkobling:  ”PÅ” (sekundærdrift) / ”0” (av) /      (nøddrift)  

(2) Joysticker Apparatstyring 

(3) LMB-visning signaliserer øking og reduksjon av lastmomentene  

(4) blå-hvite knapper Funksjoner for heisinnretningen samt tilleggsfunksjoner 

(5) Knapper          / Starte/stoppe kjøretøyets motor 

(6) rød-gule knapper Nødbetjenings-funksjoner 

(7) Nødstoppbryter Umiddelbar utkobling i nødstilfeller 

 

   

 Oppbygging styrepult for sekundærstyring/nødstyring - se pkt. 4.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

1 

2 

3 
7 

6 
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4.6.4.2 Framgangsmåte og betjening på nødstyrepult sekundær styrepult): 

 Med funksjonen "Nødsenking" kan brukeren bringe kurven sikkert i retning underlaget 

også når bestemte deler, følere eller funksjoner er falt ut.  

 En bred oppstøtting på begge sider reduserer utkoblingskriteriene for denne funksjonen!  

 

  

Fare for ulykker! 

Ved nødbetjening virker sikkerhetsutkoblingene ikke og arbeidsliften kan kjøres til 

ikke-tillatte områder. 

Dermed er stabiliseringssikkerheten satt i fare! 

 

Det betyr i detalj: 

- LMB deaktivert => Veltefare! Arbeidsplattformen kan kjøres til ikke-tillatte områder. 

Dermed er stabiliseringssikkerheten satt i fare! 

- Veltefare! Bakketrykk-registreringen er ute av funksjon i nøddrift!  

- Kollisjonsfare! Ved NØDDRIFT må verken kurven eller noen deler av 

 armkonstruksjonen i noe fall kjøres mot hindringer. 

 

 

 Ved nødbetjening må det alltid styres lastmoment-reduserende bevegelser, ellers 

er det fare for velting! 

 

Ved nøddrift må funksjonen „Teleskop overarm inn“ bare utføres når overarmen 

befinner seg i det grønne området. 

I det røde området kan denne funksjonen føre til at maskinen velter. 
 

 
Kjøreområde „Teleskop overarm inn“ 

 

Rød: 
 

forbudt 

Grønn: 
 

tillatt 
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 => Det må jeg gjøre for å gjennomføre nødsenkingen: 

 

1. Slå på nøddriften. 

 For å kunne styre arbeidsliften med den sekundære styrepulten i nøddrift må dekselet på 

hekken (midten) åpnes.  

 

 Deretter settes nøkkelbryteren på styrepulten i posisjonen " " 

(Nøddrift). => Nødstyringen er aktiv!  

 

=> Styring av arbeidsliften fra styrepulten i arbeidskurven 

eller fra styrepulten på svingebordet er nå ikke lenger mulig! 

Der kan nå bare nødstopp-betjeningen og knappen NØDNIVELLERING  trykkes. 

 

2. Gjennomfør nødsenking av arbeidsplattformen. 

 Hold knappen     inne og start nødsenkingen med en samtidig betjening av knappen 

NØDSENKING. 

 

 Pass på at det ikke blir noen kollisjoner mellom liften og andre 

 hindringer. Overarm- og underarmteleskopet må kunne kjøres inn uten farer. 

 Liftfunksjonene tilsvarer utførelsen i kapittel 4.5.5.  

Merknad:   I nøddrift kan den automatiske kurvnivelleringen være utkoblet.  

I tillegg må knappen NØDNIVELLERING trykkes for å holde kurven i 

vannrett posisjon. 

 

3. Etter avsluttet nødbetjening stilles nøkkelbryteren til "(0)" Plattformdrift kurv/svingebord 

igjen og knappen MOTOR START trykkes for tilbakestilling av SPS. 
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4.6.5 Hydraulisk nødbetjening ved svikt i den elektriske styringen 

4.6.5.1 Generelt 

Ved svikt i den elektriske nødbetjeningen kan bevegelser i heisinnretningen også igangsettes 

direkte i hydraulikkventilene (nødstyrepult på svingebord). 

 Hydraulisk nødbetjening må av sikkerhetsmessige årsaker kun utføres av fagopplært 

personale. 

 

 
Fare for forbrenninger! 

Ved nødbetjening ved ventilblokken er det fare for forbrenninger på grunn av varme 

overflater på de hydrauliske elementene. 

Bruk vernehansker! 

 

 

 I hydraulisk nøddrift er det mulig å overskride veltegrensen! 
 

 

 Nødbetjeningen må gjennomføres med stor forsiktighet i samarbeid med personene i 

kurven! 

 

 Alle bevegelser skal skje langsomt, med stor forsiktighet og styres under kontinuerlig 

overvåking! 

 

 Ta telefonisk kontakt med Teknisk service hos PALFINGER ved spørsmål! 
 

  

Ved nødbetjening på ventilblokken kan nødstoppbryteren ikke benyttes for 

avbryting av feilsituasjoner. 

Kurvnivellering fungerer heller ikke ved hydraulisk nødbetjening! 

Nødbetjeningen må derfor gjennomføres med største forsiktighet! 
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 Fare for ulykker! 

I hydraulisk nøddrift er sikkerhetsutkoblingene ute av funksjon! 

Det betyr i detalj: 
 

 Arbeidsplattformen kan kjøres til ikke-tillatte områder. 

Dermed er stabiliseringssikkerheten satt i fare! 

 Kollisjonsfare! Ved NØDDRIFT må verken kurven eller noen deler av 

armkonstruksjonen i noe fall kjøres mot hindringer. 

 Bakketrykk-registreringen er ute av funksjon i nøddrift! Dermed foreligger det fare for 

å velte! 

 Lastmoment-registreringen er ute av funksjon i nøddrift, veltefare! 

 Kurvnivellering fungerer ikke ved hydraulisk nødbetjening! 
 

 

 

 

 Ved nødbetjening må det alltid styres lastmoment-reduserende bevegelser, ellers er 

det fare for velting! 

 

 Ved hydraulisk nødbetjening må det kun kjøres i det "grønn"-merkede området for 

funksjonen „Teleskop overarm inn“. Det rød-merkede området er sperret! 

 
Kjøreområde „Teleskop overarm inn“ 

 

Rød: 
 

sperret 

Grønn: 
 

fritt 
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4.6.5.2 Apparatstyreblokk og kurvstyreblokk  

     
 
 
 
 

Kurv - utskyving (9) 

Kurv - dreiing (8) 

Nivellering (7) 

Kurvarm (4) 

 
Oljekrets 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Kurvstyreblokk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pumpetrykkoplingsventil – kurv 
 
 
 
 
Frigivelse av kurv (1.2) 
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Apparatstyreblokk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 Senkebrems 
       Underarm 

 

4.2 Senkebrems 

       Overarm 

 

1.2 Frigivelse av kurv 

 

 

Bekreftelse 

4.1 Overarm 

6.1 Underarm 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.1     2.1       4.3      2.2              1.1 
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Mulig framgangsmåte for å bringe heisinnretningen til grunnstillingen (ikke ved arbeider under 

gulvet): 

 Pass alltid på at alle lastreduserende bevegelser utføres først, eller er det fare for velting.  

 Rekkefølgen skal bare overholdes når den ikke fører til øking av veltemomentet. Dersom dette 

ikke er mulig på grunn av stillingen til overarm- og underarmteleskopet, bør du først utføre 

andre liftbevegelser som kan medføre reduksjon av lastmomentet. 

 

Hydraulisk nødbetjening må bare utføres av fagopplært personale! 

0. Åpne dekselet på nødstyrepulten over svingebordet (deksel ikke vist) 

Ved åpning av nødbetjeningsdekselet på svingebordet er betjening av arbeidsliften ikke lenger mulig fra 

de andre styrepultene 
 

1. Apparatdrift ved betjening av pumpetrykkoblingsventilen [1.1] (Aktivering apparat) på 

apparatstyreblokken og [1.2] (Frigivelse kurv) i nødstyrepult på svingebord, aktiveres. 

 

2. Først må overarmen og deretter underarmen kjøres helt inn 
(Dersom dette medfører en økning av lastmomentet, må rekkefølgen endres!) 

2.1  Ved betjening av spaken på ventilen [2.1] kjøres overarmteleskopet helt inn 

2.2  Ved betjening av spaken på ventilen [2.2] kjøres underarmteleskopet helt inn 
 

 

 

 

3. Svinge svingebordet 

3.1  Ved betjening av spaken på ventilen [3.1] kjøres svingebordet i ønsket retning 

  

4. Senke overarm (2-håndsbetjening) 

4.1 Ventil [4.1] "Bekreftelse overarm AB" betjenes (trekk betjening og drei 90°, ventilen låses) 

4.2   Ventil [4.2]) Trykk "STYRING SENKEBREMS OVERARM" forsiktig inntil 

 overarm - AB - bevegelse stopper av seg selv. 

4.3 Deretter med samtidig betjening av Ventil [4.2]) Start videre apparatbevegelser med "STYRING 

SENKEBREMS OVERARM" og med spaken på Ventil [4.3] "Overarm NED", inntil overarmen befinner 

seg i grunnstillingen. 

4.4 Til slutt dreies betjeningen av ventil [4.1] 90° igjen (ventilen returnerer automatisk tilbake til 

utgangsstillingen)   

4.5 

 

 La personen stige ut! 
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5. Kurvarm senkes  

- Senk X-jibben ved betjening av den aktuelle ventilen [4] på kurvstyreblokken (trykk med 

nødbetjeningspinne på ventilen) fram til overarmen (transportstilling) 

 

 Kollisjonsfare for kurvarmen med andre komponenter på arbeidsliften  

(kontroller derfor apparatbevegelsene fra undersiden ved hjelp av en annen person eller brukeren selv)! 
 

 

6. Senk underarm til apparatunderlaget  

6.1 Ventil [6.1] "Bekreftelse underarm AB" betjenes (trekk betjening og drei 90°, ventilen låses) 

6.2  Ventil [6.2] Trykk inn "Styring av senkebrems underarm" forsiktig og senk underarmen helt 

 

6.3 Til slutt dreies betjeningen av ventil [6.1] 90° igjen (ventilen returnerer automatisk tilbake til 

utgangsstillingen) 
 

 

 

 Ved alle liftbevegelser må det hele tiden gjennomføres en helningsutjevning for arbeidskurven, 

dvs. at etter hver gjennomført bevegelse skal kurvarmen og kurvhelningen korrigeres og eventuelt 

korrigeres! 

 

Hydraulisk nødnivellering kurv: 

Forutsetninger: Ventiler [1.2] i nødstyrepult på svingebord er aktivert! 

1. I arbeidskurven åpnes dekselet for nødventilen 

 

 

2. Kurven nivelleres 

- Ved betjening av ventilen [7] aktiveres kurvnivelleringen 

  (trykk på ventilen med nødbetjeningspinne) 

- Ved hjelp av den hydrauliske nødnivelleringen løftes arbeidskurven til en vannrett posisjon 

 

  

Fra nødventilen i arbeidskurven kan også funksjonene "Kurvsving" [8] og "Kurv kjøres ut" / 

"Kurv kjøres inn" [9] gjennomføres. 
 

Hvis ventiler sitter fast, motstyres den gjennomførte bevegelsen med en gang eller PDSV-

ventilen stoppes ved å vri den ut!  
 

 

Når nøddriften er ferdig, må pumpetrykkoblingsventilen (1.1) på 

apparatstyreblokken og for ventilen (1.2) i nødstyrepulten på svingebordet alltid bringes i 

sperrestilling igjen, og alle deksler og luker må stenges! 
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4.6.6 Hydraulisk nødbetjening av støtteinnretningen   

Ved svikt i den elektriske styringen er det mulighet for å bringe støtteinnretningen til 

transportstillingen ved hjelp av hydrauliske nødstyringsventiler. 

 

Forutsetninger: 

 

Ved innkjøring av støttene må heisinnretningen være i transportstilling! 
 

 Innkjøring av støtteinnretningen når heisinnretningen ikke er lagret i 

grunnstilling, er forbudt. 

 

 

Anvisningene på bruksanvisningen NØDBETJENING skal alltid overholdes! 

 Under inn- og utkjøring av støttene må bevegelsesområdet observeres. Klemfare! 
 

 

 

Styreblokk for støtter 

 

Den hydrauliske nødbetjeningen for støtteinnretningen befinner seg på høyre side av kjøretøyet (se 

bildet). For å gjennomføre den hydrauliske nødbetjeningen av støtteinnretningen må denne først 

frigis. 

 

Frigivelse av hydraulisk nødbetjening av støtteinnretningen:  

 Åpning av persienne for hydraulisk nødbetjening av støtteinnretningen  

 Vipp spak nedover => Nødbetjeningen frigis! 

 

Nødbetjeningen er ikke frigitt Nødbetjeningen er frigitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vipp spak (1) nedover! 
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Innkjøring av støtteinnretning 

 
 

 
Støttebensbjelke høyre foran (1) 

 

  

 

Støttebensbjelke høyre bak (2) 
 

 

 

Støttebensbjelke venstre bak (3) 
 

 

 

Støttebensbjelke venstre foran (4) 
 

 

 

Støtte høyre foran (1) 
 

  

 

Støtter høyre bak (2) 
 

 

 

Støtte venstre bak (3) 
 

 

 

Støtte venstre foran (4) 
 
 

 

 

 

       
 
 

      Pumpetrykkoblingsventil 
     Støtter (5) 

 
   Spak 
 
 
 
 

 

 
Kjøre inn  Kjøres ut 

 
Støttebensbjelke høyre foran 

 
Støttebensbjelke høyre bak 

 
Støttebensbjelke venstre bak 

 
Støttebensbjelke venstre foran 

 
Støtte høyre foran 

 
Støtter høyre bak 

 
Støtte venstre bak 

 
Støtte venstre foran  

  
  Støttebensbjelke høyre foran 

 
  Støttebensbjelke høyre bak 

 
  Støttebensbjelke venstre bak 

 
  Støttebensbjelke venstre foran 

 
  Støtte høyre foran 

 
  Støtter høyre bak 

 
  Støtte venstre bak 

 
  Støtte foran 

 
 
 
 
 
            Spak 
 
 
 

 
  

Pumpetrykkoplingsventil for støtteben 
 

 
 

5 

 

1 
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Det må jeg gjøre! 
 

 

Ved svikt i den elektriske styringen bringes støttesystemet til transportstillingen i den angitte 

rekkefølgen (se figur): 

 

1. Åpne nødstyrepult for støtteinnretningen (høyre side av kjøretøyet) og vipp spaken (1) nedover 

=> Frigivelse av nødbetjening  

 

2. Trekk ut rød betjening på PDSV (pumpetrykkoplingsventil) [5] og vri 90° (ventilen låses) 

 

3. Nødbetjening av støttene: Kjør alle støttene inn i transportstillingen 

      "Støtter inn"  

 Trykk inn hver enkelt støtteventil med betjeningsknappen i henhold til bildet  

                 Det betyr:  [Ventil 1] = høyre foran, [Ventil 2] = høyre bak 

[Ventil 3] = venstre bak, [Ventil 4] = venstre foran 

 For å unngå for sterk skråstilling av kjøretøyet må ventilene trykkes inn på vekslende sider 

 

4. Til slutt kjøres alle støttebensbjelkene inn inntil transportstillingen er nådd. 

            "Bjelke inn"  

 

 Trykk inn hver enkelt bjelkeventil med betjeningsknappen i henhold til bildet  

Det betyr:        [Ventil 1] = høyre foran, [Ventil 2] = høyre bak  

                        [Ventil 3] = venstre bak, [Ventil 4] = venstre foran 

 

 

5. Etter nødbetjeningen må rød betjening på PDSV [5] for støttestyreblokken alltid trekkes ut, dreies 90° og slippes 

(ventilen returnerer automatisk tilbake til utgangsstillingen). 

 

6. Vipp spaken (1) oppover igjen og steng styrepulten. 

               
 

 

 De vertikale støttene må befinne seg i transportstilling før støtteutliggeren kan 

beveges! 

 Ved oppstøtting i skråninger skal støttene som vender oppover i skråningen på 

bakakslene først kjøres inn, slik at disse kan anvende sine bremsekrefter, se punkt 

4.3. og punkt 4.4.5 
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4.7 EKSTRAUTSTYR 
 

4.7.1 Minnefunksjon (utvidet) 

4.7.1.1 Generelt 

Ved hjelp av den utvidede minnefunksjonen er det mulighet til å lagre en eller to selvdefinerte 

arbeidsposisjoner for arbeidsliften og kjøre til denne igjen ved behov.  

Ved hjelp av en annen tast kan liften dessuten bringes fra en tilfeldig posisjon tilbake til innstigingsposisjonen 

("siste oppstillingsposisjon") igjen. 

Denne funksjonen kan gjennomføres både fra arbeidskurven og fra svingebordet. 

 

Fremgangsmåte: 

 Kjør arbeidskurven til den første ønskede posisjonen og lagre denne posisjonen 

 Kjør arbeidskurven til den andre posisjonen og lagre på samme måte 

 Nå er det mulighet til å kjøre fram og tilbake mellom to punkter. I tillegg minimeres faren for en 

kollisjon.  

 Innstigingsposisjonen (posisjonen "siste oppstillingsposisjon") kan til enhver tid nås igjen med 

en annen tast.  

 I "bilde 101" vises de nødvendige bevegelsene for å nå den valgte posisjonen. Rekkefølgen 

på enkeltbevegelsene kan bestemmes av operatøren selv, for å kunne omgå hindringer 

som dukker opp.  

 Etter innkobling av den utvidede minnefunksjonen er alltid den sist valgte posisjonen aktiv. 

 
 
 
 
 

Funksjonsmåte 

a) Framhenting av utvidet minnefunksjon 

 

                                                                                  Vindu 101 åpnes 

      Hovedvindu 005 er åpnet:                                                            

         Vindu 101 åpnes     
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Lagring av tilfeldig målposisjon 

 

 

Aktivering av funksjonen "Kurvarm" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargeindikator: 

 

 ingen mål er lagret 
 
 mål er lagret 
 
 mål er aktivt 
 
 

 

1. kjør arbeidskurven til den første ønskede målposisjonen 

med joysticken 

a)  - Trykk MINNE-knappen  => Minnemeny 101 
 åpnes 

      eller 

b) Veksling fra hovedvindu 005 til alternativmenyen 100 

- Trykk ALTERNATIV-knappen      => Alternativmeny 100 
  åpnes 
 

- Trykk MINNE-knappen  => Minnemeny 101 åpnes 
 
 

2. Trykk MINNE-knappen (1)         i 3 s => Målposisjon 1 lagres  

3.  kjør arbeidskurven til den andre ønskede målposisjonen 

med joysticken 

4. Trykk MINNE-knappen (2)         i 3s => Målposisjon 2 lagres 

 

     => Direkte veksling til hovedvinduet 005   

 lagret punkt vises i hovedvindu 005 
 

 

Velge en posisjon 

 

 
 

 

- Veksling til minnemeny 101 

- Med et kort trykk på tasten      eller        velges den 

ønskede målposisjonen 

 

 Ved betjening av knappen       aktiveres den sist valgte 

oppstillingsposisjonen.  
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Kjør til målposisjon ved hjelp av minnefunksjonen 
 
 

tilbake 

 

F1 

  

F5 

 
 

Avbryting 

 

Lagringsplass 1  
for første posisjon 

 

F2 

 

F6 

 

Aktivere / deaktivere 
kurvarm 

 

Lagringsplass 2  
for andre posisjon 

 

F3 

 

F7 

 

Siste 
oppstillingsposisjon 
 

 

Kjør inn kurvens utskyving  
 

 

F4 

 

F8 

 

Kjør ut kurvens 
utskyving  
 

 

- Trykk MINNE-knappen    => Minnemeny 101 åpnes 

 

 Velg ønsket målposisjon (se forrige avsnitt) 

 Styr arbeidsliften innenfor den utvidede minnefunksjonen med de to joystickene(Pilene angir 

hvilken retning den ønskede funksjonen må kjøres i) 

 Frigitte bevegelser        -              grønn pil 

 Sperrede bevegelser    -              rød pil   

 

 I den øvre delen av bilde 101 vises piler for de bevegelser som fortsatt skal styres.  

 Posisjonen er nådd når alle pilene er slukket 

 

 Bevegelsene i målområdet dempes i endeposisjonene. 
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4.7.2 Nedsettingssikring av kurven 

 

Dersom arbeidskurven settes ned utilsiktet, kobler styringen ut samtlige bevegelser og brukeren får 

en informasjon i displayet. 

 

 

Følersystemet er ikke i stand til å registrere alle støtretninger og alle hindringer. 

Sikringen ved nedsetting av kurven erstatter ikke en omsorgsfull behandling av arbeidsliften 

fra brukerens side! 

 

Nedsettingssikring av kurven er aktivert 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Nedsettingssikring av kurven er aktivert 

=> Vinduet 085 åpnes 

 

- Oppheve den driftsrelaterte utkoblingen => 

Trykk og hold knappen STOPP OPPHEVING 

         og start bevegelsen for frikjøring 

 av arbeidskurven forsiktig med joysticken. 

 Forsiktig: Kollisjonsfare! 

Bruk av knappen STOPP OPPHEVING skjer på 

eget ansvar! 
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4.7.3 Kollisjonsbeskyttelse med ultralydfølere i kurven 

4.7.3.1 Generell oppbygning og funksjon  

For å hindre kollisjon mellom arbeidskurven og andre gjenstander finnes det ultralydfølere på 

kurven som reduserer liftbevegelsen hhv. stopper den, så snart minsteavstanden mellom kurven 

og gjenstanden underskrides. 

 

 Ved tilnærming på mindre enn 2 m til en gjenstand reduseres den valgte bevegelseshastigheten 

automatisk (i forhold til avstanden). 

 Ved ytterligere tilnærming til ca. 30 cm avbrytes bevegelsesforløpet eller bevegelsen skjer bare 

med minimal hastighet (se pkt. 4.7.3.2). 

 Dersom arbeidskurven fjerner seg fra gjenstanden, økes hastigheten (i forhold til avstanden), 

inntil den tidligere valgte hastigheten er nådd. 
 

  
Etter hver innkobling av tenningen blir funksjonen KOLLISJONSBESKYTTELSE igjen 
aktiv. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 følere på kurven 

 

 

 

Kollisjonsfare! 

Overvåkingen av liftens omgivelser skjer ikke kontinuerlig. Alle bevegelser i 

arbeidskurven må derfor gjennomføres omsorgsfullt og med største forsiktighet, for å unngå 

kollisjon med eksterne gjenstander og dermed skade på lift eller gjenstand. 
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4.7.3.2 Muligheter ved innstillingsforløpet 

 
I vindu 191 kan det innstilles forskjellige parametere for funksjonen KOLLISJONSBESKYTTELSE 

                                                                             

Hovedvindu 005 åpnet:                                                            Vindu 191 åpnes                                                                                                                                                                                   

                                                                                          

Innstille parametere for kollisjonsbeskyttelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Veksling fra hovedvindu 005 til alternativmenyen 100 

- Trykk            ALTERNATIV-knappen  

=> Alternativmeny 100 åpnes 

 

 

 

- Trykk              KOLLISJONSBESKYTTELSE-knappen 

=> Vinduet 191 åpnes 

   
 

 
Tilbake 

 
 
 
 
 
 

Kollisjonsbeskyttelse Av 

 
 
 

Varseltone PÅ/AV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avbryting 

 
 
 
 
 
 
Kollisjonsbeskyttelse Å 

 
 
 
STOPP-funksjon PÅ/AV 

 aktuell tilstand for 
kollisjonsbeskyttelse 

aktuell minsteavstand til 
gjenstand 
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Kollisjonsbeskyttelse På/Av 
 

  Etter innkobling av tenningen er funksjonen KOLLISJONSBESKYTTELSE alltid aktiv.  

- For å deaktivere funksjonen fullstendig (f.eks. ved arbeider med treskjæring) må 

knappen betjenes. Liften kjører da videre uten bremsing med den valgte hastigheten.  

- Ved å trykke        -knappen kan funksjonen aktiveres på nytt. 

 

Kollisjonsfare! 

Ved utkobling av assistentfunksjonen kjører arbeidsliften videre med den 

forhåndsvalgte hastigheten fram til kollisjon. Dette kan medføre skader på lift og 

gjenstand. 

 

 
STOPP-funksjon På/Av  
 
 
 Etter innkobling av tenningen er STOPP-funksjonen alltid aktiv, dvs. at når minsteavstanden nås, 

stopper bevegelsen i arbeidsliften. 

- For å deaktivere denne funksjonen (for eksempel ved sidekjøring langs fasader), skal 

knappen             betjenes            .  Liften kjører da videre med den minste hastigheten. 

 

- Ved å trykke        -knappen en gang til kan STOPP-funksjonen aktiveres på nytt. 

 

Kollisjonsfare! 

Ved utkobling av STOPP-funksjonen kjører arbeidsliften videre med redusert hastighet 

fram til kollisjon. Her må det utvises spesiell forsiktighet for å unngå kollisjon mellom lift 

og gjenstand! 

 

 

Varseltone   
 
Etter innkobling av tenningen er funksjonen AKUSTISK VARSELSIGNAL alltid aktiv. Dersom en av 

følerne utløses når minsteavstanden til gjenstanden underskrides, høres et akustisk signal. 

 

- For å deaktivere denne funksjonen (for eksempel ved kjøring etter andre), skal knappen              

betjenes          .  

 

- Ved å trykke        -knappen en gang til kan funksjonen aktiveres på nytt. 
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4.7.4 Fjernstyring av støtteinnretningen 

4.7.4.1 Egenskaper 

Med denne funksjonen er det mulig å betjene støttene med fjernkontrollen. 

 
Senderen er utstyrt med den elektroniske nøkkelen radiomatic® iLOG. Denne inneholder 

data som er nødvendig for drift av senderen. Uten denne nøkkelen er driften ikke mulig. 

 
 Ved innkobling og ved avbrudd i radioforbindelsen reagerer systemet med en såkalt 

"nullstillingstvang".  

=>  Ved radiobrudd forhindres alle ukontrollerte bevegelser i maskinen. 
 
Ny aktivering av radioforbindelsen: 

 Slipp alle betjeningselementer 

  Betjen en knapp 
 

 Maskinen reagerer igjen på radiokommandoer.  

 
 

4.7.4.2 Oppbygning fjernkontroll 

Knappenes funksjoner                
 

 
(1)   Forvalg VENSTRE FORAN 
 
(2)   Forvalg HØYRE FORAN 
 
(3)   Forvalg VENSTRE BAK 
 
(4)   Forvalg HØYRE BAK 
 
(5)   Kjør inn utligger 
 
(6)   Kjør ut utligger 
 
(7)   Kjør inn støtter 
 
(8)  Kjør ut støtter 
 
(9)   PÅ / Hjem 
 
(10) AUTO-utkjøring 
 
(11) NØDSTOPP 
 
(12) Status-LED 
 
(13) radiomatic iLOG 
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4.7.4.3 Slå på sender 

 

 Sett nøkkelbryter for fjernstyringen i stillingen "1"! 
 

 Legg inn ladet batteri i batterirommet. 
 
 Følgende trinn må gjennomføres i løpet av maks. 4 sekunder: 
 

1. Trekk ut NØDSTOPP. 

2. Trykk kortvarig på knappen                og slipp den igjen.  

 Dersom knappen betjenes i mer enn et halvt sekund, kobles senderen ut. 

3. Trykk knappen                   en gang til, inntil status-LED-en blinker grønt.  

4. Slipp knappen igjen. 

  Senderen er nå klar for drift 

 
Senderen utkobles hvis: 

 

 knappen               trykkes i mer enn et halvt sekund i trinn 2 

 innkoblingssekvensen varer i mer enn 4 sekunder 

 en annen knapp betjenes under innkoblingssekvensen. 

 senderen utsettes for risting eller støt 
 

 I så fall trykkes NØDSTOPP og hele innkoblingssekvensen gjentas! 
 

4.7.4.4 Slå av sender 

 

 Trykk NØDSTOPP 
 

 

Dersom status-LED-en i senderen blinker rødt og det samtidig høres et akustisk signal, 

må batteriet skiftes. Ellers vil senderen bli utkoblet etter noen få minutter.  

 Tomt batteri må bare opplades med det tilhørende ladeutstyret 

 

4.7.4.5 Betjening 

 

Fjernstyringen er utstyrt med to-trinns-knapper.  
 

 Start handlingen med en full nedtrykking av den aktuelle knappen slik at begge trinn i knappen 

blir betjent.  

Alle bevegelser stoppes ved betjening av NØDSTOPP. Samtidig deaktiveres fjernstyringen 

og denne må aktiveres på nytt for å kunne brukes igjen (se avsnitt 4.7.4.3). 
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4.7.4.6 Plasser støtteutligger 

Fremgangsmåte: 
 

 Ved hjelp av knappene 1 - 4 aktiveres støtteutliggeren som skal plasseres. 

 Aktiveringen (forvalget) signaliseres med kontinuerlig lys i støtteblinklampene.  

 Støtteutliggeren plasseres ved å betjene knappene "Kjøre ut støtteutligger" og "Kjøre inn 

støtteutligger" 

 

Pass på at støtteområdet er fritt under oppstøttingsforløpet, dvs. at ingen personer og 

gjenstander finnes i dette området – fare for skader! 

 
Fare for ulykker! 

Under inn- og utkjøring av støttene må bevegelsesområdet observeres. Klemfare! 

 
Operatøren av fjernbetjeningen skal velge ståsted slik at sikten til støtteinnretningen til 

enhver tid er mulig. 

- Det er bare de støttebenene som kan ses av operatøren, som kan betjenes. 
 
 

4.7.4.7 Kjøre ut/inn støtter 

 

 Ved hjelp av knappene 1 - 4 aktiveres støttene som skal kjøres.  

 Aktiveringen signaliseres med kontinuerlig lys i støtteblinklampene.  

 Støtteutliggeren kjøres ut hhv. inn ved å betjene knappene "Kjøre ut støtte" og "Kjøre inn 

støtte" 

 

Pass på at støtteområdet er fritt under oppstøttingsforløpet, dvs. at ingen personer og 

gjenstander finnes i dette området – fare for skader! 

 
Fare for ulykker! 

Under inn- og utkjøring av støttene må bevegelsesområdet observeres. Klemfare! 

 
Operatøren av fjernbetjeningen skal velge ståsted slik at sikten til støtteinnretningen til 

enhver tid er mulig. 

- Det er bare de støttebenene som kan ses av operatøren, som kan betjenes. 
 

 
Veltefare! Med manuell utkjøring av støttebenene kan arbeidsliften vippe.  
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4.7.4.8 Automatisk nivellering 

 

Forutsetninger: For bruk av den automatiske nivelleringen må alle 4 støttene være kjørt ut på siden 

slik at de har bakkekontakt. 

 

 Ved betjening av knappen "AUTO" aktiveres den automatiske støttenivelleringen.  

=> Alle 4 støtter kjører til bakkekontakt, kjøretøyet heves og nivelleres.  

Merknad:  

Ved betjening av knappen blir alle tidligere valgte aktiveringer opphevet. 

 
 

4.7.4.9 Hjem-funksjon 

 

 Ved betjening av knappen "Inn/Hjem" bringes alle 4 støtter automatisk i grunnstillingen.  

 Til slutt kan støtteutliggerne plasseres på nytt hhv. bringes til transportstillingen. 

 
Etter avsluttet betjening av støtteinnretningen med fjernstyringen: 
 

 Deaktiver den manuelle senderen ved å trykke på NØDSTOPP-betjeningen.  

=> Dermed unngås utilsiktede handlinger fra den manuelle senderen og batteriets levetid 

forlenges.  

 

 Til slutt stilles nøkkelbryteren i stillingen "0" igjen, for å koble inn standard-støttebetjeningen 

(betjening fra hekken).  

 

 

4.7.5 Fjernstyring av heisinnretning 

4.7.5.1 Generelle forholdsregler  

Gjennom dette gis det mulighet til å styre arbeidsplattformen fra et tilfeldig ståsted på bakken 

(maksimal avstand ca. 50 m til arbeidsliften).  

 

Operatøren av fjernbetjeningen skal velge ståsted slik at sikten til 

arbeidskurven og bevegelsene til bjelken til enhver tid er mulig. 

 

 
Forutsetninger: 
 
- Korrekt oppstøtting av arbeidsliften (plattform i arbeidsstilling) 

- Nøkkelbryter for sekundærbetjeningen står på "0" 
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4.7.5.2 Oppbygning og funksjoner for fjernbetjeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visning venstre side 

 

Visning høyre side 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderen er utstyrt med en elektronisk nøkkel. Denne inneholder data som er nødvendig 

for drift av senderen. Uten nøkkel er driften ikke mulig. 

Forvalg underarm /  

underarm-teleskop 

Venstre joystick 

 

Senke underarm / 

kurvarm 

Løfte underarm / 

kurvarm 

Løfte 

overarm 

Senke 

overarm 

Høyre joystick 

 

Kjør inn 

teleskop 

Kjør ut 

teleskop 

Sving til 

venstre 

Sving til 

høyre 

Lysdiode - 

Statusvisning 

 (se tabell) 

Forvalg / kurvarm 

overarm-teleskop 

Føreranrop 

Dreiing av  kurven 

i klokkeretningen 

Kurvdreiing mot 

klokkeretningen 

Motor / Aggregat  

Start 

Fjernbetjening 

på 

Motor / 

Aggregat 

stopp 

Elektronisk 

nøkkel 

Nødstoppbryter 
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4.7.5.3 Lysdiode - Statusvisning 

 LYSDIODE Visning Betydning 

1 

 Blinker grønt i takt med 

sekundene 

Senderen er klar for drift 

Blinker rødt Underspenning. Lad batteriet! 

2 

 Blinker rytmisk grønt Radioforbindelse er opprettet 

Blinker urytmisk grønt Svakt signal. Skifte ståsted 

Lyser rødt Sender mottar ingen tilbakemelding fra mottaker 

3 
 Lyser grønt Ingen feil 

Blinker rødt Feil 

4 
 Lyser grønt Vindhastighet i orden 

Lyser rødt Vindhastighet for høy 

5 
 Lyser grønt Ingen rekkeviddebegrensing 

Lyser rødt Utkobling på grunn av rekkeviddebegrensing 

 

 

 

4.7.5.4 Framgangsmåte og betjening av fjernbetjeningspult: 

 

1. Ved å stille nøkkelbryteren for fjernbetjeningen ved bakken (venstre side av kjøretøyet) på 

stillingen "PÅ", innkobles fjernbetjeningen.      

 

 

 

    

 

   Nøkkelbryter 

 

 

 

 

 

 Ved veksling av betjening fra fjernbetjeningen til kurvstyrepulten eller styrepulten for 

sekundærstyringen stilles nøkkelbryteren på "0" igjen  

 
 

Ved innkobling og ved avbrudd i radioforbindelsen reagerer systemet med en såkalt 

nullstillingstvang. Slipp alle betjeningselementer og betjen startknappen. Først deretter 

reagerer maskinen på radiokommandoer igjen. Dermed forhindres ukontrollerte bevegelser i 

maskinen ved radiobrudd. 
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2. Slå på sender (følg rekkefølgen): 

2.1 Fjern fjernbetjeningen fra førerhuset 

2.2 Legg inn ladet batteri i batterirommet i fjernbetjeningen 

2.3 Frigjør nødstoppbryteren ved å dreie 

2.4 Trykk kortvarig på knappen  og slipp den igjen. 

2.5 Trykk knappen  en gang til og hold knappen inne, 

        til status-lysdiode 2 blinker grønt og lysdiodene 3-5 blinker rødt  

2.6 Trykk en gang til kortvarig på knappen  og slipp den igjen. Status-lysdiodene 3-5 blinker 

grønt og dødmannskoblingen er aktiv 

=> Senderen er klar for drift 

=> Fjernbetjening er aktiv (visning på displayet i arbeidskurvens styrepult) 

=> Ingen betjening er lenger mulig fra de andre styrepultene, unntatt "Nødstopp" og 

"Nødnivellering" 

2.7 Ved kort betjening av joysticken deaktiveres dødmannskoblingen og status-lysdiodene 

lyser fast grønt 

  

Gjennom låsing sikres det at betjeningen til arbeidsliften alltid kun kan skje fra én 

styreinnretning. 
 

 

Senderen utkobles hvis: 

 en annen knapp betjenes under innkoblingssekvensen. 

 senderen utsettes for risting eller støt 

 skråstillingen av senderen er for stor 
 

=> Gjenta trinn 4 - 6 for ny innkobling. 

   

3.  Gjennomfør betjening av løfteanordningen ved hjelp av de viste funksjonene i 

fjernbetjeningen i punkt 4.7.5.2 og kapittel 4.5 
 

 For at teleskopsystemet skal fungere tilfredsstillende, skal det ikke kjøres mer enn to 

bevegelser samtidig. 

 Alle bevegelser skal innledes langsomt og jevnt ved hjelp av joystick. 

 I nærheten av gjenstander eller hindringer skal hastigheten på bjelkesystemet 

reduseres. Ved brå hastighetsredusering, f.eks. ved å slippe en joystick, vil 

teleskopsystemet fortsette litt ut (Advarsel! – ved tilnærming til gjenstander). 

 

Utkobling av sender / fjernbetjening: 

 Senderen deaktiveres ved å trykke på nødstoppbryteren 

 Ved å stille nøkkelbryteren for fjernbetjeningen ved bakken på stillingen "0", utkobles 

fjernbetjeningen 
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4.7.6 Lastring 

Lastringen på kurvholderen er beregnet for heving av last opp til den 

tillatte nominelle lasten (se merknadsskilt).   

 Sett nøkkelbryteren i førerhuset i den aktuelle stillingen før 

lastringen tas i bruk (avhengig av lifttype)  

 

 

Følgende merknader må overholdes ved bruk av lastring:  
 
 

 

 Ethvert lastopptak under drift av heisinnretningen kan alltid medføre skade eller velting! 

 Det må det aldri oppholde seg noen personer i kurven samtidig  

 Lasttransport må bare utføres av opplært personale. 

 Lasttransport er kun tillatt opp til vindstyrke 4. 

 Støttene må være kjørt helt ut på begge sider (maksimal bredde)! 

 Det må påses at den delen som skal heves, ikke kolliderer med løfteanordningen (kan oppnås ved 

fullstendig oppretting av kurvarmene!). 

 Løftearmen løftes ut av parkeringsposisjonen før inn- og utteleskoperingen. Kurvarmen skal løftes 

minst så mye at den står loddrett i forhold til liftens underlag (90°) (se tegning - grønt område).  

Ved senking av løftearmen må det passes nøye på at kurvarmen ikke havner i det forbudte området 

som er merket med rødt (se tegning). 

 

 Skrå lastbehandling er forbudt. 

 Det må aldri slepes med lastring. 

 Tillatt nominell last må ikke overskrides! 

 Betjeningspersonalet må ha visuell kontakt med lasten eller kunne kommunisere med en 

observatør som har visuell kontakt med lasten. 

 For å holde sidekrefter på grunn av vind så lav som mulig skal lasten bindes rett under lastringen 

(maksimal avstand 1 m). 

 Den maksimalt tillatte vindflaten for den opphengte lasten er 4 m² (ved vindstyrke 4) 
 

 

 

≥ 90 

° 

90 ° 
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4.7.7 Powerlift- / tauvinsj-system  

4.7.7.1 Oppbygning og kapasiteter 

 Powerlift- / tauvinsj-systemet benyttes for opptak og sikring av last! 

 

Det består av 6 lastbærende elementer: 

 4 uttrekkbare last-traverser (2) nede, vekt 2 kg på hver 

 2 uttrekkbare last-galger (1) oppe, vekt 3 kg på hver, eller 

eller 

 4 uttrekkbare last-traverser (2) nede, vekt 2 kg på hver 

 2 last-galger med tauvinsjer (3) oppe, vekt 20 kg på hver 
 

 

Standardkurv med Powerliftsystem Standardkurv med tauvinsj-system 
 

                                     (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 
                    

                      (2)    

 

                                    (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (2) 

 

 Maks. pålastningsvekt per last-galge:     300 kg 

 Maks. pålastningsvekt per last-travers:   300 kg 

 

 

 Maks. pålastningsvekt totalt (Kurvlast + 

pålastningsvekt last-galger / last-traverser):    600 kg   

 

 Maks. pålastningsvekt per tauvinsj:      300 kg 

(ved maksimal avtrukket taulengde: 2,50 m 

 Maks. pålastningsvekt per last-travers: 300 kg 

 

 Maks. pålastningsvekt totalt (Kurvlast + 

pålastningsvekt tauvinsjer / last-traverser):    600 kg   

 

Kamerakurv med Powerliftsystem 

 Maks. pålastningsvekt per last-galge:    150 kg 

 Maks. pålastningsvekt per last-travers: 300 kg 

 

Maks. pålastningsvekt totalt (Kurvlast + 

pålastningsvekt last-galger / last-traverser):    600 kg   

 

 Maksimal nominell last for arbeidskurven må ikke overskrides! 
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Powerlift- / tauvinsj-systemet skal bare benyttes for sikring av transportgods! 

 

 

Last-galger Last-galger med tauvinsjer Last-travers 

  

 

Stikkbolter Stikkbolter Låsebolter 
 

 

Lasten kan legges ned på last-traversen og/eller henges opp på lastekrokene for tauvinsjen hhv. på last-

galgene. 

Avhengig av målene på lasten kan last-galgene hhv. last-traversene justeres i forhold til hullenes avstand 

etter at stikkboltene hhv. låseboltene er frigjort. 

 
   

Etter justering av last-galgen og/eller teleskopsegmentene må alle stikk- og låsebolter være 

satt på plass igjen for forskriftsmessig låsing! 
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4.7.7.2 Styring av tauvinsjen: 

 

 Tauvinsjene er montert på last-galgene for 

Powerlift-systemet i arbeidskurven.  

 

 Koble til elektriske tilkoblinger for tauvinsjen i 

arbeidskurven 

 

 Ved å betjene vippebryteren (1) kjøres tauet ut i 

ønsket lengde 

 Maksimal utkjørt taulengde for tauvinsjen 

2,5 m 

  

 

 

 

 

For å hindre en pendling i lasten må 

utrullingen av tauet ikke være lenger enn 2,5 

m (til den røde markeringen på tauet ved 

uttaket fra tauvinsjen vises). 

 

 

 Gjennomføring av lasttransport 

 

 Etter at arbeidene er avsluttet ved å betjene 

vippebryteren (1) kjøres tauet inn til 

endeposisjonen. 

       Advarsel Klemfare! 

              Tauet skal ikke føres med hendene! 

 
 

 I nødsituasjoner kan tauvinsjdriften avbrytes ved 

å betjene nødstoppbryteren (2)! 

 

 

                                                               

 

                                                              Lastkrok 

 

                                                               Tauvinsj 

                

                (2)                    (1) 
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4.7.7.3 Forskrifter og sikkerhetsmerknader ved bruk av Powerlift-systemet  

 

Følgende forskrifter og sikkerhetsmerknader skal observeres av operatøren før, under og etter 

bruk av Powerlift-systemet og må alltid overholdes: 
 

 Ethvert lastopptak under drift av heisinnretningen kan alltid medføre skade eller 

velting! 

 

Før bruk av Powerlift- / tauvinsj-systemet: 

 

 

 Se bilder for nøyaktig montering av Powerlift-systemet i 

arbeidsposisjonen  
 

 Forskriftsmessig montering av last-galgene og last-

traversene, det vil si at alle stikk- og låsebolter må gripe 

sikkert inn og låses 
 

 Tilstrekkelig belysning i kjøre- og arbeidsområdet, for å 

unngå kollisjoner 
 

 Transportgods må være tilstrekkelig sikret (ved hjelp av 

stropper). Brukeren er ansvarlig for dette! 

 

Bruk bare egnede og kontrollerte 

lastopptaksmidler for det enkelte tilfellet. 

 

Klemfare! 

Under lasteforløpet er det klemfare på og under lasten, 

på tauet og på tauvinsjen  

 

Fare for ulykker!  

Opphold i fareområdet for Powerlift- /tauvinsj-systemet, 

under hengende last, under eller i nærheten av 

bevegelige elementer, er forbudt! 

 

Arbeidsposisjon – Powerlift-

systemmed standardkurv 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbeidsposisjon – Powerlift-system 

med to tauvinsjer 

 

 

 

Arbeidsposisjon – Powerlift-system 

med kamerakurv 
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Under bruk av Powerlift- / tauvinsj-systemet: 

 

 Bruk av sikkerhetsbelter er absolutt påkrevet, da teleskopsystemet kan svinge voldsomt opp 

dersom lasten løsner (benytt de beregnede festeringene). Festevaieren skal innstilles med så 

kort lengde som mulig (anvisningene i punkt 2.4.3 må alltid overholdes!). 

 

 Sikkerhetsbelter forhindrer at brukeren faller ut av kurven, noe som er en hyppig årsak til 

store skader og dødsfall også fra lave høyder! 

 

 
 

  

              For å sørge for en sikker stabilisering av liften må lastopptaket bare skje med 

innteleskopert overarm. Først etter dette skal liften kjøres ut til rekkevidden. 
  

 

 

 Lastopptaksmidler må kun utøve loddrette krefter nedover i Powerlift-systemet.  

 

 Den maksimale vindflaten på 4,8 m² for medbrakt last må ikke overskrides (gjelder vindflaten 

på kurven), dvs.: 

Maks. vindflate 4,8 m²  =  Bredde kurv (uten teleskopsegment) x Høyde betjeningspersonale (2 m) 

 

 Sørg for en jevn vektfordeling i kurven! 

 For jevn vektfordeling må det alltid benyttes to tauvinsjer 

 
 

  
            Ved bruk reduseres den maksimale nominelle lasten i arbeidskurven, se punkt 4.7.7.1! 

  

 
 

  Klemfare! 

Unngå driftssituasjoner der det er klemfare for deg eller andre i nærheten av Powerlift-systemet 

eller støtteben. Ved kjøring av arbeidsliften kan kroppsdeler klemmes mellom liften og 

Powerlift-systemet. 

Brukeren må på forhånd gjøre oppmerksom på at arbeidsliften skal kjøres, slik at berørte 

personer kan slippe farestedene i rett tid hhv. flytte seg! 

Overhold den aktuelle sikkerhetsavstanden mellom kroppsdelen og farestedet (se punkt 

2.4.3 [10])! 

 

 Hvis avstandene ikke overholdes, er det fare for skader eller tap av liv! 
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 Kollisjonsfare! 

Unngå driftssituasjoner hvor delene i Powerlift-systemet kan kollidere med 

arbeidsliften. Dette kan medføre skader og dermed svikt i Powerlift-systemet. Powerlift-

systemet må derfor skyves sammen til transportstilling hhv. demonteres før kjøring av 

arbeidsliften igangsettes. 

 
 

Følgende er forbudt: 

 

 Overskridelse av maksimal lastvekt, da dette kan medføre at liften velter eller at 

arbeidskurven ødelegges. 
 

 Bruk av lastgalgen som forankringspunkt for arbeidsliften mot bygninger 

 Bruk under tordenvær 

 Forlengelse av last-galgene og last-traversene 

 Overføring av kraftmomenter ved hjelp av anslagsmidler til Powerlift-systemet 

 Trekk av last på skrå eller på tvers, veltefare!  

 Opphold under hengende last 

 

 

Ved arbeid med tauvinsjsystemet skal følgende observeres:  

 

Klemfare!  

Ved montering og demontering av tauvinsjen er det klemfare for montøren! Bruk 

arbeidsvernehansker!  

 

 Lasttransport med tauvinsj må bare utføres av opplært personale. 

 

  Bruk av skadde, utslitte eller for svake lasttau er forbudt 

 

 Det må aldri slepes med tauvinsjen. 

 

 Betjeningspersonalet må ha visuell kontakt med lasten eller kunne kommunisere med en 

observatør som har visuell kontakt med lasten. 

  

Under lastopptaket kan tauet medføre overslag av spenning! 

Overhold foreskrevet avstand til spenningsførende deler, se utførelse under pkt. 2.4.6. 
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Etter bruk av Powerlift- / tauvinsj-systemet: 
 

 
 

 Kollisjonsfare! 

Før arbeidsliften (inkludert kurv-utskyvingen) kjøres til grunnstillingen, må: 

- Tauvinsjen inkludert last-galgene demonteres  

- Powerlift-systemet skyves sammen hhv. bringes til transportstilling. 
 

 

For å unngå skader på arbeidsliften skal Powerlift-systemet alltid først bringes til transportstillingen. 

Deretter kan kurvutskyvingen kjøres inn og kurvarmen legges ned, se prosedyrer nedenfor: 

 

 

Last-traverser (2): 

Etter bruk av Powerlift-systemet skal last-traversene skyves inn til de 

viste posisjonene og festes med stikkbolter (se bilder). 

 

Last-galger (1): 

Etter bruk av Powerlift-systemet skal last-galgene løsnes, dreies til de viste posisjonene og til slutt 

festes med stikkbolter (se bilder). 

 

Powerlift-system i transportstilling 

(standardkurv) 

Standardkurv med Powerlift-system og to tauvinsjer i 

transportstilling 
 

                                  

                                   (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 (2)    

 

                                               (3) 

              

                                                                    

     

 

               

                                   

                                                

 

 

                        (2)   

 

Last-galger med tauvinsj (3): 

Etter bruk av tauvinsjsystemet skal stikkboltene løsnes ved last-galgene, deretter demonteres 

tauvinsjene og lagres på egnet sted (se bilder). 
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4.7.8 Hydraulisk arbeidstilkobling i kurven 

4.7.8.1 Generelt 

Arbeidstilkoblingen i kurven benyttes for hydraulisk drift av hjelpeapparater, verktøy osv. 

 
 

 Det er kun tillatt å bruke hjelpeapparater med den hydrauliske arbeidstilkoblingen i 

kurven, når disse tillates brukt med den samme oljetypen som finnes i 

hydraulikkoljebeholderen for den aktuelle PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften (se 

merknadsskilt i tanklokk)! 

Biologisk nedbrytbare oljer – også innenfor en gruppe – må ikke blandes! 

Merk også at det kan være restoljemengder med andre spesifikasjoner i 

hjelpeapparatene. 

Ved skader på hjelpeapparatene og på arbeidsliften som kan tilbakeføres til bruk av feil 

oljetype, overtar vi intet ansvar! 

Etter fjerning av hjelpeapparatene må koblingspunktene alltid stenges med 

støvbeskyttelsesmuffer! 
 

 

 

Følgende merknader er viktige ved bruk av hydraulikktilkoblingen og må alltid overholdes: 

 

 Brukeren må lese bruksanvisningen for hydraulikkaggregatet nøye og spesielt legge merke til 

sikkerhetsforskriftene for tilkobling og frakobling. 

 De tilkoblede hydrauliske apparatene må ikke forurense hydraulikksystemet i arbeidsliften. 

 Den hydrauliske arbeidstilkoblingen  må kun aktiveres når det er tilkoblet en forbruker. 

 Før frakoblingen må hydraulikktilkoblingen deaktiveres og hydraulikkaggregatet avlastes 

hydraulisk (betjening med reduksjon av trykket). 

 Ved frakobling av hydraulikktilkoblingene må det kontrolleres om tilførselsledningene og 

armaturene er varme. (Forbrenningsfare) 

 Oljeblandinger må unngås. Disse kan påvirke bevegelsesfunksjonene for arbeidsliften og 

sikkerhetsfunksjonene. Oljen i de hydrauliske apparatene må skiftes til samme type som i 

arbeidsliften og disse må spyles. (Oljetyper: Se oppdragsspesifikke datablader i 

bruksanvisningen)  
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 Koble ut den hydrauliske arbeidstilkoblingen ved pauser i arbeidet og når 

motoren går! 
 

 
 

 Ved utkjøring av heisinnretningen må den hydrauliske arbeidstilkoblingen være 

utkoblet. 
 

 

Merknad: 

 Oljetemperaturen må ikke overstige 60°! 

 Unødvendig oppvarming kan forhindres ved at den hydrauliske tilkoblingen utkobles igjen 

umiddelbart, når tilkoblingen ikke benyttes. 

 Legg merke til displayvisning for oljetemperaturvarslinger! 
 

4.7.8.2 Idriftsetting 

1. Trekk av støvbeskyttelsesmuffene fra begge hurtigkoblinger og koble til det hydrauliske 

ekstraapparatet på begge hurtigkoblinger (se figur). Pass på at tilkoblingene skjer på riktig 

side! 

 

 

 

2. Åpne kuleventil (still loddrett). 

3. Åpne displayvindu (se neste side) 

4. Utkobling etter drift skjer i motsatt rekkefølge. 
 

 

Den hydrauliske arbeidstilkoblingen avgrenes fra nivelleringskretsløpet for arbeidsliften. 

Bevegelseshastighetene er derfor redusert ved drift av 

 hydraulikktilkoblinger! 
 

 
 

Tilførsel 
med avtrukket støvhette 

Retur 
med påtrukket  
støvhette 

Kuleventil i 
lukket 
posisjon 
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Hydraulisk arbeidstilkobling på/av 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signal:             Funksjon på 
 
                       Funksjon av 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til alternativmenyen 100 

 

- Trykk ALTERNATIV-knappen  

=> Alternativmeny 100 åpnes 

- Trykk hydraulikkaggregat-knappen 

 => Menyen Hydraulikk 102 åpnes 

 

 

 

 

- Trykk knappen HYDRAULISK ARBEIDSTILKOBLING PÅ 

     

=> Hydraulikkpumpen aktiveres 

 

- Trykk knappen HYDRAULISK ARBEIDSTILKOBLING AV 

 => Hydraulikkpumpen deaktiveres 

 
 
Sikkerhetsinformasjon: 

 Unngå hudkontakt med utstrømmende hydraulikkvæske når hydraulikktilkoblingene trekkes ut 

 Hurtigkoblinger (stikk-koblinger) må alltid forbindes på korrekt måte 

 Beskytt hydraulikktilkoblingsledninger mot mekaniske skader! 
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4.7.9 Hydraulikk-aggregat   

 

Det hydrauliske aggregatet benyttes for spenningstilførsel på 230 VAC eller 400 VAC (avhengig av 

liftens utstyr). 

 

Etter tilkobling av hydraulikk-aggregatet kan noen av plattformfunksjonene få redusert hastighet. 

Først ved utkopling av strømproduksjonsdriften oppheves denne tilstanden. 

 

Generatoren skal alltid kobles inn først og deretter skal forbrukeren tilkobles. 
 

 

 

Hydraulikk-aggregat På / Av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signal:             Funksjon på 
 
                       Funksjon av 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til alternativmenyen 100 

 

- Trykk ALTERNATIV-knappen  

=> Alternativmeny 100 åpnes 

- Trykk hydraulikkaggregat-knappen 

 => Menyen Hydraulikk 102 åpnes 

 

 

 - Trykk HYDRAULIKK-AGGREGAT PÅ-knappen  

=> Hydraulikk-aggregatet aktiveres 

 

- Trykk HYDRAULIKK-AGGREGAT AV-knappen 

=> Hydraulikk-aggregatet deaktiveres 

 
 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

172  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

4.7.10 E-aggregat 400 V 

Med E-aggregatet 400 V kan det eventuelt tilkobles en alternativ pumpedrift. Det er alltid 

hensiktsmessig der hvor det ikke kan benyttes dieselmotorer på grunn av støy og avgassutslipp. 

 
 

 Før innkobling av 400V-aggregatet må brukeren forvisse seg om at kuleventilene er 

åpnet og at alle hydraulikkledninger er korrekt tilkoblet. 

Ellers er det fare for at hydraulikkpumpen kan løpe tørr og dermed bli ødelagt! 
 

 

4.7.10.1 Idriftsetting 

 

 

A   C       B 

 

1. Koble til koblingsboksen med en 400 V-ledning. 

2. Slå på aggregatet med hovedbryteren (A) slik at det er driftsklart. 

3. Når varsellampen (B) lyser, er vekselstrømfasen forbyttet. 

Drift av E-aggregatet er da ikke mulig. 

Slå av hovedbryteren, trekk ut vekselstrømkontakten og vri fasevenderen i kontakten 180° 

med en skrutrekker. Sett inn kontakten igjen. 

Dersom den røde varsellampen slukker etter innkobling av hovedbryteren, er E-aggregatet 

driftsklart og kan startes på grafikkdisplayet (se neste side). 

4.  Alternativt kan det tilkobles direkte i koblingsboksen med I/O-bryteren (C).  

 

 Batteriladeapparatet i koblingsboksen må alltid være innkoblet. 
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E-aggregat på/av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signal:             Funksjon på 
 
                       Funksjon av 

 

- Veksling fra hovedvindu 005 til alternativmenyen 100 

 

- Trykk ALTERNATIV-knappen  

=> Alternativmeny 100 åpnes 

- Trykk E-AGGREGAT- knappen  

=> E-aggregat-meny 103 åpnes  

 

   

- Trykk E-AGGREGAT PÅ-knappen 

 => E-aggregat innkobles 

 

- Trykk knappen E-AGGREGAT AV 

 => E-aggregat utkobles 
 

 

Merknad for kjøretøy med luftfjæring: 

Ved drift med E-aggregatet er funksjonen Opprettholdelse av resttrykk ikke aktiv.  

Derfor må kjøretøyets motor startes før innkjøring av støtteinnretning. 
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4.7.11 Vertikal parallellkjøring   

Med denne assistentfunksjonen er det mulighet for en automatisk vertikal bevegelse i 

arbeidskurven. 

 

Forutsetninger for aktivering av funksjonen 

 Bring arbeidsliften i den etterfølgende "startposisjonen" for å aktivere funksjonen "Vertikal 

parallellkjøring": 
 

 UA maksimalt rettet opp  

 UA-teleskop kjørt inn så langt som mulig 

 OA 5 – 20° i forhold til horisontalplanet 

 OA-teleskop kjørt inn så langt som mulig   

 KA 5 – 30° i forhold til horisontalplanet 

 Kurv ikke svingt ut 

 Kurvvekt maksimalt 320 kg 
 

 Når alle parametere (status for startposisjon) er nådd, signaliseres dette med følgende tegn  

 

Framhenting av funksjonen "Vertikal parallellkjøring":                                                                                  

                                                                             
Hovedvindu 005 åpnet:                                                          Vindu 104 åpnes                                                                                                                                                                                   

 

Vertikal parallellkjøring på/av 

 

 

 

 

 

 
 

 

Status for 

startposisjon 

Aktuell tilstand 

Parallellkjøring 

 

 

Signal:             Funksjon på 
 
                       Funksjon av 

 

Omkobling underarm / X-jibb 

 

- Trykk VERTIKAL PARALLELLKJØRING PÅ-knappen 

=> vertikal parallellkjøring innkobles 

=> aktiv parallellkjøring signaliseres med 

følgende melding i øvre høyre 

meldingsvindu:  

 

- start den ønskede  

liftbevegelsen (opp / ned) parallelt med gjenstanden  

med joysticken (forvalg: underarm), se Joystickknapper 

 Andre bevegelser er sperret ved vertikal parallellkjøring 
 

- Trykk VERTIKAL PARALLELLKJØRING AV-knappen 

 => vertikal parallellkjøring utkobles 

 

 

 Når "vertikal parallellkjøring" er aktivert, er ingen andre bevegelser i arbeidsliften mulig! 
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Joystickknapper: 

Vertikal 
bevegelse oppover 

 

 

 

 

 

Vertikal 
bevegelse nedover 

 

Funksjonsmåte bevegelse oppover 
 

Følgende bevegelser innledes automatisk ved den aktuelle betjeningen med joysticken: 
 

1) 

 vertikal bevegelse "Underarm-
teleskop UT" starter 

 Bevegelse "Overarm-teleskop INN" 
utføres parallelt 

 Dersom overarm-teleskopet er i 
transportposisjon, stopper 
"Underarm-teleskop UT"- 
bevegelsen 

 

2) 

 Bevegelse "Overarm OPP" starter 

 Bevegelse "Overarm-teleskop UT" 
utføres parallelt 

 Dersom overarm-teleskopet er i 
endestillingen eller 
overarmvinkelen >60°, stopper 
"Overarm-teleskop OPP"-
bevegelsen 

 

3) 

 Bevegelsen "Underarm-teleskop 
UT" starter 

 
 Bevegelsesforløp som beskrevet 

under punkt 1), til overarm-
teleskopet er trukket helt inn. 

 

 

 
   Funksjonsmåte bevegelse nedover 

 

Følgende bevegelser innledes automatisk ved den aktuelle betjeningen med joysticken: 
 

1) 

 vertikal bevegelse "Underarm-
teleskop INN" starter 

 Bevegelse "Overarm-teleskop UT" 
utføres parallelt  

 Dersom overarm-teleskopet er i 
endestillingen, stopper "Underarm-
teleskop INN"-bevegelsen  

 

2) 

 Bevegelsen "Overarm NED" starter 

 Bevegelse "Overarm-teleskop INN" 
utføres parallelt 

 Dersom overarm-teleskopet er i 
transportposisjon eller 
overarmvinkelen <0°, stopper 
"Overarm NED"-bevegelsen  

 

3) 

 Bevegelse underarm-teleskop INN 
starter 

 
 Bevegelsesforløp som beskrevet 

under punkt 1), til underarm-
teleskopet er trukket helt inn og 
startposisjonen er nådd. 
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4.7.12 Automatisk kurvdreiing  

Med denne assistentfunksjonen er det mulighet for en automatisk horisontal bevegelse i 

arbeidskurven. 

Framhenting av funksjonen "Automatisk kurvdreiing":           

    

Hovedvindu 005 er åpnet:                                        Vindu 003 åpnes 

Merknad: Når funksjonen "Automatisk kurvdreiing" er aktivert, er det ikke mulig å aktivere funksjonen 

"Minne". 

 

Automatisk kurvdreiing På / Av 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                              Bilde 005 

 

                                                                     Bilde 
003 
Veksling til ønsket funksjon (oppover / nedover) 

 

 
Lagring av en ønsket kurvposisjon: 
 

1. Utkobling av funksjonen (se utførelser 

på siden her) 

  

2. kjør til den ønskede 

arbeidskurvposisjonen med joysticken 
 

3. Innkobling av funksjonen og lagring av 

ny arbeidskurvposisjon (se utførelser 

på siden her). 

 

Innkobling av funksjonen: 

- kjør til den ønskede arbeidskurvposisjonen med 

joysticken 

 Veksling fra hovedvindu 005 til vinduet 

ASSISTENTFUNKSJON 

 
- Trykk AUTO  

=> Vinduet Assistentfunksjoner 003 åpnes 

 

- ved betjening av piltastene velges den ønskede  

funksjonen 
 "automatisk senking av Kurvarm ved oppoverbevegelse i 

overarm/underarm" 
 "uendret X-jibb-posisjon ved bevegelser i overarm/underarm"  

 "automatisk kurvdreiing ved svinging"  

 
- Trykk PÅ  

=> valgt funksjon aktiveres (innkoblet) 

- Trykk TILBAKE  

=> Vinduet 005 åpnes 

- Trykk MINNE  

=> den aktuelle kurvposisjonen lagres 

=> det følger et optisk signal (symbol blinker) 

=> Kurven beholder posisjonen når dreiebordet 
svinger hhv. dreier med automatisk (forblir parallell 
f.eks. med en vegg)   

 

Utkobling av funksjonen: 

- Trykk AUTO  

=> Vinduet Assistentfunksjoner 003 åpnes 

 
- Trykk AV 

=> valgt funksjon deaktiveres (utkoblet) 
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4.7.13 Utkjørbar arbeidskurv   

Den utkjørbare arbeidskurven kjøres inn fra styrepulten i arbeidskurven med funksjonsknappen F4 

og ut med funksjonsknappen F8 (ikke mulig fra styrepult ved svingebord).  
   

Når arbeidskurven er teleskopert ut, må det sørges for en jevn vektfordeling i 

arbeidskurven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innkjøring av arbeidskurven 

 
Utkjøring av arbeidskurven 

 

 
 

 Klemme- og snublefare! 

 

Ved innkjøring av kurven kan brukernes hender og sko klemmes fast i det utkjørbare 

rekkverket og i gulvplaten. Ved utkjøring er det fare for snubling. Brukeren må på forhånd 

gjøre personer i kurven oppmerksom på at arbeidsliften skal kjøres inn/ut, slik at berørte 

personer kan slippe rekkverk i rett tid hhv. flytte seg! 
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4.7.14 Kamerakurv 

Kamerakurven gir mulighet til å plassere et kamera ved hjelp av en avtagbar rekkverkdel (list på 

rekkverket). 
 

 

           avtagbar del av rekkverket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslagspunkt       Kameraholder          Anslagspunkt 

 

Det er absolutt forbudt å låse en last-galge i det korte opptaket for kamerakurven, dette 

gjelder både ved drift og ved transport. 

 

Følgende merknader og framgangsmåter er viktige for brukeren før åpning av 

rekkverket, hhv. når rekkverket er åpnet, og dette må alltid overholdes: 

 

Forberedende arbeider på bakken: 

1. Kjør kurven helt ut 

2. Åpne rekkverket (må bare åpnes når kamerakurven befinner seg på bakken!) 

3. Rekkverket lagres på sikker måte og sikres slik at det ikke faller ned. 

4. Monter kameraholder (se bilde) 

5. Alle deler som skal monteres på kameraholderen, må sikres med en vaier, slik at de ikke 

faller ned.
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Forholdsregler når rekkverket er åpnet: 

 Når rekkverket er åpnet, må kurven ikke kjøres inn. 

 Personer som befinner seg i kurven, må sikres med oppfangsbelte for hele kroppen. 

 Kun én person skal være festet i hvert anslagspunkt. 

 Det skal bare benyttes anslagspunkter som befinner seg på motsatt side av det åpne 

rekkverket for å unngå farer i størst mulig grad (se bilde). 

 Kamerafestet (ekstrautstyr) må ikke benyttes som oppstigingshjelp/plattform for personer. 
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4.7.15 Innskrenkning av arbeidsområdet 

 

Med denne assistentfunksjonen er det mulighet for å innstille grensen for svingebevegelsene på 

displayet. 

Dermed kan f.eks. en utilsiktet innsvinging i trafikken forhindres. 

 

Framhenting av funksjonen:  "Innskrenkning av arbeidsområdet":         

 
Hovedvindu 005 åpnet:        Vindu 109 åpnes 

 

 

sperret område (rødt)     aktuell tilstand   frigitt svingeområde (grønt) 

 

 

Aktivering av funksjonen ved å betjene knappen  

 Dersom funksjonen er aktivert, vises dette i hovedvindu 005 øverst til høyre i 

merknadsvinduet med følgende melding: 

 

 

Deaktivering av funksjonen ved å betjene knappen  

 Når funksjonen er deaktivert, er det mulig å svinge i hele svingeområdet 

 

Merknad: Den aktuelle statusen        /        for funksjonen vises i vindu 109 (nedre del). 

  

Tilbake 

Forskyv venstre 

grense forover 

Forskyv venstre 

grense bakover 

Funksjon AV 

Tilbake 

Forskyv høyre 

grense forover 

Forskyv høyre 

grense 

bakover 

Funksjon PÅ 
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Innstilling av svingeområdet: 

 

Manuell innstilling 
Innstilling ved hjelp av posisjonering 

arbeidskurv 

 

 
 

- Framhenting av funksjonen "Begrensing av 

arbeidsområdet" 

=> Vindu 109 åpnes 

- Aktivering av funksjonen ved å betjene 

knappen  

- Forskyving av svingegrensene med 

piltastene på venstre og høyre side i 

displayvinduet 

=> innstilte verdier blir automatisk 

   lagret 

- Kjør arbeidskurven til den ønskede 

grenseposisjonen 

- Framhenting av funksjonen "Begrensing av 

arbeidsområdet" 

=> Vindu 109 åpnes 

- Aktivering av funksjonen ved å betjene 

knappen  

- Lagring av innstilt(e) verdi(er) med samtidig 

betjening av begge piltaster (venstre eller 

høyre) 

 

 Når funksjonen er aktivert, er det bare mulig å svinge innenfor de innstilte grensene 

 

Merknad: De innstilte verdiene og funksjonstilstanden (AV/PÅ) blir værende også etter at 

"Tenning Av/På" er betjent. 



4 BETJENING AV ARBEIDSLIFT   

182  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

 

4.7.16 Alternativ Plattformdrift ved vindstyrke 8: 

 

Det er mulig å bruke arbeidsliften i bestemte situasjoner opp til 

maksimal vindstyrke 8 (Beaufort), ca. 20 m/s (72 km/t), ved å 

betjene nøkkelbryteren i X1-boksen. Rekkevidden er imidlertid 

her redusert  

(se arbeidsskjemaer). 

 

Forutsetninger: 

 Aktivering av funksjonen er bare mulig når heisinnretningen befinner seg i 

transportstilling 

 Arbeidsliften skal være maksimalt oppstøttet (støttebensbjelkene kjørt helt ut) 

 Tillatt oppstillingsnøyaktighet 0,5° 

 

Begrensninger: 

 Maksimal kurvlast på 300 kg må ikke overskrides 

 Løft av overarmteleskopet opp til maks. 400 mm 

 

Følgende merknader skal her alltid overholdes: 

 Transport av uhåndterlig deler med store flater er forbudt 

 Arbeider under gulvet er ikke tillatt 
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5. VEDLIKEHOLD AV ARBEIDSLIFTEN 

5.1 GENERELT 

Ved garantikrav med hensyn til understellet må eieren ta kontakt med kjøretøyets produsent. 

For å opprettholde garantien for PALFINGER PLATFORMS-arbeidsliften, men også etter at 

garantitiden er utløpt, må det gjennomføres et regelmessig og nøyaktig vedlikehold. Dette 

garanterer en større funksjonssikkerhet og øker levetiden for viktige deler. Kun fagkyndige 

personer skal utføre vedlikeholdsarbeid på arbeidslifter, og disse skal være kjent med 

vedlikeholdsanvisningen fra produsenten. 

 

Servicetidene kan avleses i displayvindu 164: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ved gjennomføring av vedlikeholdet må det påses at de aktuelle sikkerhetsforskriftene 

overholdes. 

 Før oppstart av vedlikeholdsarbeider skal arbeidsliften tas ut av drift og sikres mot 

utilsiktet oppstart av fremmede personer! 

 Før sikkerhetsanordninger settes ut av drift eller demontering av bærende deler for 

reparasjon skal arbeidsliften sikres mot utilsiktet endring av plasseringen eller bevegelser! 

 Før arbeider på hydraulikkledninger må det sikres at ledningene er trykkløse og at 

pumpen ikke kan innkobles. 

 Før arbeider på elektriske anleggsdeler på arbeidsliften skal batteriet frakobles, med 

mindre det er behov for dette for kontroll eller feilsøking. 

 Dersom det fjernes deksler eller tildekkinger for vedlikeholdsformål, må det utvises største 

forsiktighet ved de frigjorte klem- eller skjæresteder! 

 Endringer ved reparasjonsarbeider, f.eks. fjerning av ulykkesskader, som påvirker 

stabilitetssikkerheten, fastheten eller driftsmåten, krever godkjenning fra PALFINGER 

PLATFORMS! 

 Samtlige skilt og merknadstavler skal være lesbare. 
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 Samle opp olje og drivstoff ved vedlikeholdsarbeider og kasser dette på miljøvennlig 

måte. Ikke tøm ut dette i bakken eller i kanalsystemer. 

Utslipp av oljer (også biologiske oljer) i naturen er forbudt! 
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5.2 RENGJØRING OG PLEIE AV PALFINGER PLATFORMS-ARBEIDSLIFT 

Regelmessig rengjøring og sakkyndig pleie bidrar til opprettholdelse av verdi og funksjoner i 

arbeidsliften. 

 

5.2.1 Vasking 

For å holde kjøretøyet i ren og god tilstand utvendig, er det nødvendig å vaske regelmessig. I 

ekstreme tilfeller skal intervallene eventuelt forkortes. 

 
 

 Livsfare! 

For arbeidslifter med sterkstrømanlegg (elektriske anlegg med spenning på mer enn 24 V) 

må vaskearbeider kun gjennomføres når tilleggsutstyret er utkoblet (Hatz-motor, 230/ 400 V 

E-aggregat osv.). 
 

 

 
 Arbeidsliften må kun rengjøres på en egnet vaskeplass. 

Følg miljøforskriftene! 
 

 

5.2.2 Høytrykksrensing 

For å unngå skader på hydrauliske elementer må disse ikke utsettes for direkte 

høytrykksstråling! 

 Ved bruk av høytrykks-rengjøringsapparater skal produsentens bruksanvisning følges. 

 Under rengjøringen må vannstrålen beveges kontinuerlig. 

 Ikke rett vannstrålen mot driftsvarme aggregater (f.eks. magnetspole). 

 Høytrykksstrålen må ikke rettes direkte mot dørspalten, elektriske anleggsdeler og stikkontakter 

eller tetninger, da eventuelle tettinger kan skades og vann kan trenge inn.  

 I de første 6 ukene etter ny lakkering må det ikke rengjøres høytrykksrenser.  

Deretter må det holdes en minsteavstand mellom høytrykksdysen og gjenstanden som skal 

rengjøres: 

 - ved dyser med rund stråle ca. 700 mm 

 - ved 25° - dyser med flat stråle og smussfres ca. 400 mm 

 Etter rengjøringen benyttes høytrykksrenser eller det smøres med fettløsende middel 

på utligger og/eller teleskopglideflater (se olje- og smøreplan). 
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 Korrosjonsfare! 

Kjedene i utskyvingssystemet må ikke rengjøres med høytrykksrensere, dampstrålerutstyr 

eller lignende, og heller ikke komme i kontakt med kaldrenser, etsende, klor- eller 

syreholdige og aggressive midler som f.eks. P3. 

Korroderte kjeder kan brekke! 

 

 

  

Dersom lakkskader, elektriske eller materialskader ikke behandles, bortfaller ethvert 

garantiansvar fra vår side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Lakkpleie 

Små lakkskader skal straks utbedres for å forhindre rustskader under lakken. 

Lakken må arbeidsliften må rustbeskyttes i rett tid. 

lakkskader skal repareres ved autorisert fagverksted. 

 
  

 

Ved oppbygninger på Daimler-Chrysler-understell kan det oppstå ujevnheter i lakken i 

forbindelse med bio-olje. Produsenten overtar intet ansvar for dette. 
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5.3 OLJE OG FETT 

Ved etterfylling skal det kun benyttes samme type hydraulikkolje som fantes ved utleveringen og 

som er oppført i tabell 3.1.3. Følg merknadsskilt på hydraulikkoljebeholderen. 

5.3.1 Bruk av andre hydraulikkoljer i PALFINGER arbeidslift 

Bruk av andre oljetyper krever godkjenning av PALFINGER PLATFORMS. Ta telefonisk kontakt 

med Teknisk service hos PALFINGER på forhånd! 

 

 Før du bestemmer deg for en annen oljetype, må det alltid tas hensyn til følgende merknader! 

 

Før bruk av andre oljetyper må følgende viktige kriterier kontrolleres for å sikre kompatibilitet hhv. 

funksjonssikkerhet i hydraulikkanlegget. 

Utgangspunktet for kontrollen skal være den nåværende hhv. den hydraulikkoljen som ble brukt ved 

utleveringen av arbeidsliften. 

1.) Basisolje 

Som hydraulikk-basisoljer skal det benyttes mineraloljer, syntetiske oljer på esterbasis eller med 

polyalfaolefiner (PAO). Benytt alltid oljer med tilsvarende basisolje. 

Ved overgang til annen basisolje (f.eks. fra mineralolje til biologisk nedbrytbar olje), må 

følgende retningslinjer for oljeskift følges.  Blanding av forskjellige basisoljer må unngås i størst 

mulig grad. 

2.) Viskositet 

Viskositeten er en viktig størrelse for funksjonen og påliteligheten for arbeidsliften.  

Hvis viskositeten er for høy (for tykk olje), forringes virkningsgraden. I vinterdrift vil det da være 

fare for tørrkjøring av pumpen. På grunn av ledningslengdene i anlegget oppnås heller ikke 

ytelsesevnen i arbeidsliften. 

Hvis viskositeten er for lav (for tynn olje), er det fare for at smøreevnen ikke lenger er 

tilstrekkelig eller at ytelsen i hydraulikkanlegget reduseres på grunn av lekkasjetap. Samtidig 

stiger temperaturen i hydraulikken i arbeidsliften. 

3.) Tilsetting av additiver 

Tilsetting av additiver påvirker egenskapene i hydraulikkoljen betydelig. Her er det store mulige 

avvik mellom produktene fra de forskjellige produsentene - også med likeverdige oljetyper. Da 

det i noen tilfeller er gjennomført betydelige endringer i tilsettingene av additiver i oljene hos 

oljeprodusentene, er det ikke mulig å vurdere bare ut fra normbetegnelser, fra en 

produktinformasjon eller fra et sikkerhetsdatablad, selv om produktbetegnelsene er like. 

Her kan f.eks. sink-andelen i additivene være redusert. Sink er benyttet som 

slitasjereduserende høytrykkstilsetting, noe som også samtidig reduserte friksjonskoeffisienter. 

Hvis dette faller bort, kan det medføre en stick-slip-effekt (tilbakeglidning) ved langsomme 

bevegelser. 
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For vurdering av virkemiddelkombinasjonen er det derfor nødvendig med en detaljert 

beskrivelse av additivene hhv. en undersøkelse av oljen.  

De aktuelle informasjonene er beskrevet for hydraulikkoljene som benyttes av Palfinger 

Platforms GmbH. For nye hhv. foreløpig ikke benyttede hydraulikkoljer må denne informasjonen 

brukes ved vurderingen. Dersom disse informasjonene mangler, er det ikke mulig for Palfinger 

Platforms GmbH å gi noen uttalelser for bruken av en slik hydraulikkolje i arbeidsliften. 

Legg merke til at det kan oppstå betydelige problemer dersom det etterfylles med hydraulikkolje 

med et avvikende produkt. Som eksempel må sinkfrie og sinkholdige hydraulikkoljetyper derfor 

ikke blandes.  

 

Andre viktige merknader: 

Ved bruk av nye eller foreløpig ikke benyttede hydraulikkoljer hos Palfinger Platforms GmbH, gis det 

ingen garantier for feilfri drift i arbeidsliften. Det samme gjelder ved overgang fra mineraloljer til en 

biologisk nedbrytbar hydraulikkolje med basis i syntetisk ester. På grunn av den økte evnen til 

smussløsning i dette mediet kan det forekomme utvasking av avleiringer. Disse må da filtreres ut. 

Levetiden for filterelementene blir betydelig redusert. Det kan til og med oppstå lekkasjer i 

stempeltetninger og lignende. 
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Bio-olje 

Ved overgang fra mineralske til biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer - eller omvendt - må det alltid 

tas hensyn til merknadene i forrige avsnitt, samt til retningslinjene fra oljeprodusenten. 

 
 

 

 Biologisk nedbrytbare oljer – også innenfor en gruppe – må ikke blandes! 

 I forbindelse med vann oppstår det frie syrer på grunn av hydrolyse av bio-oljer. Disse 

kan angripe forskjellige ikke-jern-metaller og vanlige tetningsmidler. Vanninnholdet må 

derfor være mindre enn 0,1 %. 

 Da bio-olje har en høy smussoppløsningsevne på esterbasis, skal det gjennomføres en 

ny filterkontroll hhv. utskifting av filterelementer etter ca. 50 timer etter påfylling. 

 

 

I henhold til VDMA-retningslinje 24569 tillates for biologisk nedbrytbare oljer (Panolin HLP Synth. 

15/22, Plantolube Polar 15S/22S) blandinger med mineraloljebaserte smøremidler på maks. 2 %. 

Fra produsentens side tillates blandinger opp til 5 % (overhold garantibetingelsene fra 

oljeprodusenten). 

 

 
 Også miljøvennlige hydraulikkvæsker skal kasseres på bestemt måte (kassering i hht. 

avfallsforskrifter) og skal kasseres i henhold til forskriftene! 

Utslipp av biologiske oljer i naturen er forbudt! 
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5.3.2 Girolje for dreieverkdrev 

5.3.2.1 Valg av olje for dinamic-oil-gir 

I dreieverkdrev må det bare benyttes girolje med EP-tilsetninger i viskositetsklassene ISO VG220 til 

ISO VG 320 under ISO 3448, se tabell.  
 

Anbefalt viskositet (opplysninger fra girprodusenten) 
 

ISO VG 

3448 

DRIFTSTEMPERATUR [°C] 

OMGIVELSESTEMPERATUR [°C] 

-20 ° -10 ° 0 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 ° 
100 

° 

220     

320    
 

Dersom giret utsettes for høye omgivelsestemperaturer eller store temperatursvingninger, skal det 

benyttes syntetisk olje. 

Vi anbefaler spesielt den syntetiske oljen [Glygoile] fra firmaet MOBIL eller [Omala S4 WE] fra 

firmaet SHELL som er fylt i fabrikken. 
 

Produsent Polyglykol (PG) 

MOBIL Glygoile 

SHELL Omala S4 WE 

 

5.3.2.2 Påfylling av girolje  

 

Under påfyllingen må giret befinne seg i driftsposisjon. 

 

Under påfyllingen må arbeidsliften være satt ut av drift og  

skilt fra strømnettet! 

 

Fremgangsmåte: 

 

 Skru av påfyllings- og oljenivåpluggen 

 Fyll olje i påfyllingsåpningen inntil det 

renner ut av åpningen. 

 Skru inn plugger med aktuelt 

tiltrekningsmoment igjen (se tabell). 

 

Tilkoblingsgjenger 
Tiltrekningsmoment 

[Nm] 
1/8“ 5 

1/4“ 7 

3/8“ 7 

1/2" 14 

3/4" 14 

1“ 25 
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Merknad: Med vertikal plassering befinner smøreoljeflaten seg i "øvre" del av giret for å sikre at det 

øvre lageret blir smurt. 

 

5.3.3 Smørefett 

Ved smøring benyttes høytrykksfett, litiumbasert (Penetration 2). Vi anbefaler som flerbruksfett 

AVIALIT 2 eller KLÜBER ZENTOPLEX HO. 

- for kjeder: KLÜBER STRUCTOVIS BHD flytende kjedefett. 

- for smøremiddelgiver: SF 01, temperaturområde -30 til +110 grader Celsius. 

- for glideflater på teleskopet: Smørefett i henhold til databladet "Smøreangivelser", se vedlegg 

 
 

Normale hard-forkrommede overflater som hydraulikk-stempelstenger har en 

bestandighet på ca. 36 timer i en salttåke-sprøytetest. 

Det anbefales at stempelstengene beskyttes mot korrosjon før lengre påvirkning av fuktighet 

og saltsprøyting (i nærheten av veier, strøsalt osv.) ved hjelp av egnede tiltak (tørking med 

oljekluter, innfetting). 
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5.4 OLJE OG SMØREPLAN 

5.4.1 Smøresteder 

 

8        10        1       9      15    13            12      7       8      6  11    5      10 

 

        2     3         16   14                               2         3 
 

Eieren av arbeidsliften er ansvarlig for følgende vedlikeholdsarbeider. Alle smøringer som ikke er 

oppført her, gjennomføres av Teknisk service hos PALFINGER. Ved sterk tilsmussing og svært høy 

langvarig belastning skal intervallene halveres! 

 

Nr.: Intervall: Smørested: Smøremiddel: 

2 månedlig Støtteplate, støttesylinderføring Smørefett 

3 månedlig Utliggerføring, -glideflater* 
i henhold til databladet 
"Smøreangivelser", se 
vedlegg 

5 hvert halvår Kulesvingeforbindelse tannkrans Smørefett 

6 hvert halvår Kulesvingeforbindelse smørenippel  Smørefett 

7 
mot salt- 

påvirkning 
Underarm-stempelstang Smørefett 

8 månedlig Teleskopglideflater  
i henhold til databladet 
"Smøreangivelser", se 
vedlegg 

9 hvert halvår Teleskopsystem kjeder / vaiere Flytende fett for kjeder 

10 

(Ekstrautstyr) 

Ved behov 

etterfylle 

Underarm-teleskop smøresystem 

(Permaspender) 

Smøremiddelgiver Perma  
(Førstegangssmøring med 
teflonspray og Fett Fin 

Nr.: Intervall Påfyllingsnivåkontroll: Oljetyper: 

1 ukentlig  Hydraulikkoljetank se merknadsskilt 
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Grease) 

Nr.: Intervall: Smørested: Smøremiddel: 

11 månedlig Forbindelsesledd overarm / kurvarm Smørefett 

12 månedlig Forbindelsesledd Kurvarm / svingelagerarm Smørefett 

13 hvert halvår Kurvdreieretning Smørefett 

14 hvert halvår Svingelagerarm fot Smørefett 

15 månedlig Kurvlagring (rulle) Smørefett 

16 
hver 3. 

måned 
Leddaksel (kardangaksel) Smørefett 

 

 

Smørepunkt nr. 6 "Kulesvingeforbindelse smørenippel" 

 

 

 

Smørepunkt nr. 13 "Kurvdreieinnretning" 

  

  

Sentralsmørepunkt 

 

                                 

 

 

 

 

 

smørepunkt  
nedenfra 
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5.4.2 "Underarm-teleskop-smøresystem" (ekstrautstyr) - smørepunkt nr. 10 

Med denne assistentfunksjonen er det mulig å smøre innvendige og utvendige glideklosser i 

underarm-teleskopet. Denne etterfettingen skjer bare i de øvre 200 cm av teleskoptrinnet. 

Det anbefales å gjennomføre smøringen i intervaller på ca. 160 driftstimer. 

 

 

a) Forberedelse for assistentfunksjonen 

Forutsetninger for aktivering av funksjonen: 

 Kjør arbeidsliften til følgende posisjoner 

Utligger maksimal > 95% 

Underarmvinkel maksimal > 80% 

Overarmvinkel minimal < 20° 

Underarm-teleskop maksimal  

Overarm-teleskop minimal < 500 mm 

Kurvlast minimal < 150 kg 

 

 I de direkte omgivelsene for arbeidsliften må det ikke finnes noen hindringer.  

 Underarm-teleskopet må kunne kjøres farefritt inn og ut.  

 

 

 

b) Framhenting av assistentfunksjonen 

Ved betjening av knappen F2 i hovedbilde 005 på en styrepult med display hentes de generelle 

assistentfunksjonene fram. Ved på trykke på knappen F8 kommer man til bildet for smørefunksjonen 

(004). 

 

 

 

 

 

Framstilling av de 

forskjellige liftbevegelsene 

for frigivelse av 

smørefunksjonen 

Visning av framdriften til 

smørefunksjonen 
 

 

 

Smørefunksjon 

deaktiveres 

 

Smørefunksjon aktiveres 

(kun synlig når 

forutsetningene er oppfylt 

 
 

Støttebredde for liten for utnyttelse av smørefunksjonen  
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c) Aktivering av smørefunksjonen 

 

Dersom alle forutsetninger for bruk av funksjonen er oppfylt, kan denne aktiveres med knappen F8.  

Ved innkoblet assistentfunksjon tilordnes følgende funksjoner til joystickene.  

 

    Smørefunksjon 

 

Smørefunksjonen startes ved utstyring av høyre joystick nedover. Apparatet smører og kjører nå 

underarm-teleskopet automatisk i en fastlagt rekkefølge. En visuell kontroll av framdriften skjer ved 

hjelp av streker i displayet. 
 

 
 

Avbrudd i smøresyklus som er startet, dvs. 

når joystickene slippes, bør absolutt unngås og bør bare skje i nødstilfeller.  

 

 

Smøreforløp: 

a.) Giveren styres gjennom en smøresyklus for å oppnå forspenning i smøreledningene. Dette varer ca. 

15 sekunder. 

b.) Giveren trenger en pause, også på 15 sekunder. 

c.) Underarm-teleskopet kjører nå ca. 200 cm inn, dermed startes den  

d.) 2. smøresyklusen litt tidsforsinket. 

e.) Giveren trenger en pause på ytterligere 15 sekunder. 

f.) Underarm-teleskopet kjører nå tilbake igjen til den maksimale posisjonen, dermed startes den 3. 

smøresyklusen litt tidsforsinket.  

 

Når teleskopet har nådd startposisjonen, kan joysticken slippes. 

Nå kan den normale betjeningen gjenopptas. Hastigheten på apparatbevegelsen kan ikke endres 

med utstyringen av den høyre joysticken. 

 

Ved bruk av assistentfunksjonen styres bevegelsene automatisk i en fastlagt 

rekkefølge. Det foreligger her alltid fare for kollisjoner mot hindringer. Omgivelsene 

skal overvåkes kontinuerlig av brukeren og ved kollisjonsfare skal automatikkfunksjonen 

stoppes! 
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5.5 VEDLIKEHOLD AV DREIEVERKDREVET 

5.5.1 Vedlikeholdsintervaller  

 Gjennomfør rutinevedlikeholdet i henhold til følgende tabell. 

Hyppighet Komponenter Type inngrep Inngrep 

ved start Girkasse 
Pass på at 
utetemperaturen ikke 
overstiger 75-80 °C 

Stans maskinen og ta 
kontakt med Teknisk 
service hos 
PALFINGER 

etter 200 t 

Smøremiddel (olje) ved 
første gangs utlevering 

Utskifting 
Fyll på nytt 
smøremiddel 

Grunnrammen og 
avluftingsveier 

Sikring av en korrekt 
varmefordeling 

Rengjøring av 
overflatene på 
grunnrammen og 
avluftingsveiene 

alle skruer  Tiltrekkingskontroll 
Korrekt 
tiltrekkingsmoment 
gjenopprettes 

1000 h 
Tetninger, tetningsringer 
og tetningsmansjetter i 
giret 

Oljenivåkontroll, visuell 
kontroll for eventuelle 
gamle utvendige 
tetninger eller slitasje  

Ved slitasje eller 
aldring må det utføres 
vedlikehold av giret 
hos en autorisert 
fagperson 

minst 
annethvert år 

Smøremiddel (olje)  
Fyll på nytt 
smøremiddel 

2000 t / minst 
hver 12. måned 

Grunnrammen og 
avluftingsveier 

Sikring av en korrekt 
varmefordeling 

Rengjøring av 
overflatene på 
grunnrammen og 
avluftingsveiene 

alle skruer  Tiltrekkingskontroll 
Korrekt 
tiltrekkingsmoment 
gjenopprettes 

minst 
annethvert år 

Lagerfett  
Utskifting av 
smørefettet 

1000 h /  
etter 6 måneder 

Passflate mellom gir og 
motor 

Temperaturmåling i de 
punktene som er best 
smurt av 
tvangsluftingen av 
motoren. 
(må ikke være høyere 
enn 75-80 °C) 

Ta kontakt med 
Teknisk service hos 
PALFINGER ved for 
høye temperaturer 

 
 

 
DINAMIC OIL S.p.A. anbefaler at smørefettet skiftes samtidig med oljeskift. 

 

 

 

 

 

 

Drevet beholder bare sin maksimale ytelsesevne når det gjennomføres 

regelmessig vedlikehold slik som angitt av produsenten. 
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5.5.2 Oljeskift 

 

Viktige anvisninger som alltid skal overholdes: 

 Skift smørefettet i henhold til tidsplanen eller minst annethvert år. 

 Oljeskift skal utføres mens giret ennå er varmt.  

Fare for forbrenninger! Oljetemperaturen må befinne seg på et sikkert nivå 

   (ikke over 40 °C - 45 °C) for å unngå forbrenninger! 

 Interne deler må rengjøres med egnede væsker før det fylles ny olje. 

 Oljer med forskjellig viskositet eller av forskjellige merker må ikke blandes, spesielt ikke syntetiske 

og mineraloljer. 

 

Fremgangsmåte: 

1. Plasser et fat med tilstrekkelig størrelse under dreneringspluggen 

2. Skru av påfyllings- og dreneringspluggene 

3. Sørg for at all olje renner ut 

4. Innvendige deler i giret må spyles med egnede væsker 

5. Fyll giret med olje, se pkt. 5.3.2.2. 

 

 
Avtappet gammel olje skal kasseres på miljøvennlig måte i henhold til forskriftene for det 

enkelte land.  
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5.6 VEDLIKEHOLDSMERKNADER FOR HYDRAULIKKANLEGG 

5.6.1 Generelt 

Renslighet er av aller største betydning ved vedlikehold av hydraulikkanlegget. Unngå at smuss og 

andre forurensende stoffer kommer inn i systemet. 

 
 

På grunn av smusspartikler i hydraulikksystemet kan det oppstå riper i ventiler, pumper 

kan kjøre fast, strupeventiler og styreboringer kan tilstoppes. Når sikkerhetsventiler ikke 

lenger kan åpnes på grunn av påvirkning av smuss, oppstår det livsfare! 
 

 
 

 Levetiden for oljen som benyttes, kan økes betydelig ved å gjennomføre årlig 

oljevedlikehold, det betyr drastisk reduksjon av påvirkning på grunn av gammel olje og lavere 

belastning på miljøet i tillegg til reduksjon av kostnadene.  

 

 Dersom det registreres et lavere hydraulikkoljenivå ved den daglige oljenivåkontrollen, skal alle 

ledninger, slanger og aggregater kontrolleres for tetthet. 

 Utvendige utettheter fjernes umiddelbart. Ta kontakt med PALFINGER Teknisk service ved 

behov. 

 I DIN 20066:2002 anbefales utskifting av trykkslanger etter 6 år. Inspeksjonskriteriene i denne 

normen skal overholdes! 

 For å motvirke korrosjon og framfor alt funksjonsfeil i de hydrauliske komponentene må 

kondensvannet i hydraulikktanken tappes ut hver måned. 

 Vi anbefaler en sidestrømfiltrering ved den årlige inspeksjonen og vedlikeholdet på PALFINGER 

PLATFORMS-arbeidsliften. Ved Teknisk service benyttes det et filteraggregat som også gjør det 

mulig å filtrere ut mindre vannmengder. Ved den etterfølgende oljeundersøkelsen kan det tillates 

en forlenget bruk av hydraulikkoljen utover de angitte utskiftingsintervallene fra produsenten. 

Følg garantibetingelsene fra oljeprodusenten! 
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Hydraulikkanlegget står under høyt trykk! 

 Før arbeider på hydraulikkanlegget må dette alltid gjøres trykkløst (også beholdere, 

sylindere osv.) og det må sikres at pumpen ikke kan innkobles. 

 Benytt hansker, øyebeskyttelse og egnet verktøy av sikkerhetsmessige årsaker. 

 Unngå hudkontakt og pusting i damp fra hydraulikkvæsker. 

 Væsker som unnslipper under høyt trykk, kan forårsake alvorlige skader 

(glidemålsgjennomtrengninger) 

 Ved tapping av varm olje foreligger det fare for forbrenninger! 

 Sørg for korrekt tilkobling av hydrauliske komponenter! Ved utskifting av tilkoblinger må 

funksjonene snus (f.eks. heving/senking)! 

 Ved søk etter lekkasjer i hydraulikkanlegget skal det benyttes egnede hjelpemidler! 

 Sørg for miljøvennlig kassasjon av anvendte hjelpemidler. 

 Kontroller sikkerhetsinnretningene regelmessig! 
 

 

 

 

 

 

5.6.2 Visuell kontroll av hydraulikkanlegget for skader og tetthet 

 Kontroller hele hydraulikkanleggets tilstand og fullstendighet. 

 Alle rør- og slangeledninger i hydraulikkanlegget kontrolleres for tilstand og tetthet. 

 Skadde, knekkede, utette eller sterkt korroderte hydraulikkomponenter (rørledninger, slanger 

eller forskruninger) skal skiftes ut av fagpersonale. 

 Kontroller ventilnødbetjeningens tilstand. 

 

  

Overdrevent sterk oppvarming tyder på en feil i hydraulikkanlegget. Det anbefales derfor 

en regelmessig temperaturkontroll.  

Fare for forbrenninger! 
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5.6.3 Vedlikehold av filterelementet 

Det finnes en smussanviser som viser og overvåker utskiftingstidspunktet for filterelementet. 

Utskiftingstidspunkt vises i displayet. 

 Etter ca. 50 timers driftstid kontrolleres returfilteret (visuell kontroll). 

- Dersom det kan gjenkjennes restanser med det blotte øyet, f.eks. spon, smuler, kunststoff 

eller tetningspartikler, skal driften med arbeidsliften umiddelbart innstilles, og restanser 

skal sikres.  

Palfinger Service skal varsles! 

 

 

 
 

5.6.4 Oljekjøler 

 

 

 Fare for skader! 

 Grip ikke inn i beskyttelsesgitteret så lenge ventilatoren dreier. 

 Beskyttelsesgitteret må ikke fjernes før strømnettet er frakoblet. 
 

 

5.6.4.1 Rengjøring av oljekjøleren 

Kjøleluften fra oljekjøleren må kunne strømme uhindret til og fra. Smussavleiringer i kjølenettet må 

derfor fjernes regelmessig. 

 Rengjøring av luftgjennomstrømmingen med pressluft eller vann 

 Retningen på rengjøringsstrålen skal være parallelt med lamellene og mot den normale 

kjøleluftretningen 

 Ved bruk av rengjøringsmidler må det påses at disse kan benyttes sammen med aluminium. 

 

Ved rengjøring av oljegjennomstrømmingen må oljekjøleren demonteres. Ta kontakt med Teknisk 

service hos PALFINGER. 

 

5.6.4.2 Funksjonskontroll i oljekjøleren 

Dersom oljetemperaturen fortsetter å stige med økende driftstid, kontrolleres tilsmussingsgraden i 

kjølelamellene, lett bevegelighet i ventilatoren, den elektriske tilkoblingen, kjølelufttilførsel og utløp. 

Følerfunksjonen kan eventuelt kontrolleres av kundetjenesten til Palfinger Platforms. 
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5.7 KONTROLLER HYDRAULIKKOLJENIVÅ 

5.7.1 Oljeovervåking - visning på styrepult arbeidskurv / svingebord 

Arbeidsliften er utstyrt med en elektronisk oljepåfyllingsnivå-visning. 

 

Fremgangsmåte: 

 

Forutsetninger: Arbeidsliften må befinne seg i transportstilling og i vannrett posisjon.  

   . 

 

 

1. Kontroller oljenivået i digitalvisningen (135) på 

styrepulten.  

 

 

 

 

 Dersom oljenivået er for høyt eller for lavt, vises et optisk signal i displayet. 

 

 

 

 

 

   

 

             Oljenivå for høyt  > "maks."       Oljenivå for lavt  < "min" 

 

2. Dersom oljenivået ligger under markeringen "min", må det umiddelbart 

etterfylles hydraulikkolje.  

 

3. Dersom det registreres et lavere hydraulikkoljenivå ved den ukentlige oljenivåkontrollen, skal 

alle ledninger, slanger og aggregater kontrolleres for tetthet. 
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5.7.2 Oljeovervåking - Visning i displayet i førerhuset 

I displayet i førerhuset kan det aktuelle oljenivået i hydraulikktanken og oljetemperaturen (ekstrautstyr) 

kontrolleres.  

Forutsetning for korrekt overvåking av oljenivået: 

 Arbeidsliften må befinne seg i transportstilling og i vannrett posisjon 

Dersom maskinen ikke befinner seg i innkjørt tilstand, vises følgende melding: 

 

 

 

 

 

 

Dersom arbeidsliften befinner seg i transporttilstand => Visning av aktuelt oljenivå i hydraulikktanken  

  
 

 
Tibake til menyen 

 
 

 

  
 

 Oljetemperatur  
Skalverdi oljemengde  
 

 Faktisk verdi oljemengde 

 

  
  
   

 
 

 I tillegg til tallverdiene vises oljenivået i tanken grafisk. 
 

 

 

 
Korrekt oljenivå 
 

 

 
Oljenivå litt for høyt, 
korriger evt. oljenivået 
 

 

 

Oljenivå alt for høyt, 
arbeidslift må ikke brukes, 
oljenivå må absolutt korrigeres 

 

 

 
Oljenivå litt for lavt, korriger evt. oljenivået 
 

 

 

Oljenivå alt for lavt, 
arbeidslift må ikke brukes, 
oljenivå må absolutt korrigeres 
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5.8 FYLLE PÅ HYDRAULIKKOLJE 

 Ny olje har ofte en ikke tillatt mengde faststoff-tilsmussing for den aktuelle bruken! Det er 

derfor nødvendig ved påfylling av ny olje, ved oljeskift eller ved etterfylling av olje i 

hydraulikkbeholderen å bruke et olje-serviceaggregat (med minst en klasse finere 

filterelement enn det som finnes i arbeidsliften)! 

 

1. Ny hydraulikkolje skal kun påfylles gjennom filteraggregatet (filterfinhet 10 µm absolutt)! 

Det finnes passende spyletilkoblinger på tanken. 

 

2. Kontroller oljenivået og korriger ved behov! 

3. Kontroller anlegget for tetthet. 

 

5.9 YDRAULIKKOLJE UTSKIFTING 

 Ved alle hydraulikkoljeskift skiftes returfilteret, se pkt. 5.11. 

 

Viktige merknader ved oljeskift: 

 Oljeskift skal bare gjennomføres med varm hydraulikkolje. 

 Bruk aldri oppvaskmiddel for rengjøring av systemet. 

 Benytt alltid lofrie pussekluter. 

 Rengjør omgivelsene til hydraulikktanken, ventilasjonsfilteret og returfilteret. 

 Fyll alltid på ny olje via filteraggregatet. (Filterfinhet 10 µm absolutt og ikke fra oljekanne) 

 

Fremgangsmåte: 

 Åpne tappekranen og la den gamle oljen renne ut i en oppsamlingsbeholder, hhv. sug ut fra 

hydraulikktanken med passende utstyr. 
 

 

 Når hydraulikkoljen er tappet ut, må pumpen aldri settes i drift! 

 

 
 Avtappet hydraulikkolje er miljøvennlig, og skal kasseres i henhold til forskriftene (gjelder 

også bio-oljer). Etter avtapping av hydraulikkoljen stenges tappekranen. 

 

 

 
 Utslipp av oljer (også biologiske oljer) i naturen er forbudt! 
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5.10 SPYLE HYDRAULIKKOLJEBEHOLDER 

1. Fjern beskyttelsesdekslene på begge spyletilkoblingene på hydraulikktanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Spyletilkobling (sugetilkobling)               Spyletilkobling (trykktilkobling) 

 

2. Spyletilkoblingen på trykksiden forbindes med trykktilkoblingen og spyletilkoblingen på 

sugesiden forbindes med sugetilkoblingen i filteranlegget. 

 

3. Spyleforløpet må skje med et egnet filteranlegg med fint filter. Det anbefales sterkt å benytte en 

filter-finhet på ca. 10 µm absolutt. 

 

Anbefaling:  

- Innholdet i hydraulikkanlegget bør spyles minst tre til fem ganger gjennom et finfilteranlegg, som 

er minst en klasse bedre enn det filterelementet som er satt inn i arbeidsliften. Veiledningen for 

filteraggregatet må overholdes. 

- Under filtreringsforløpet skal hele hydraulikkanlegget kjøres flere ganger fram til sylinderens 

endeposisjon. 

 

 

5.11 RETURFILTER UTSKIFTING 

 

Returfilteret skal skiftes når dette varsles i displayet hydraulikkoljeskift. 

 

1. Løsne festeskruene på dekselet til returfilteret og fjern dekselet 

2. Fjern returfilter. 

3. Fang opp hydraulikkolje som renner ut og kasser miljøvennlig. 

4. Monter nytt returfilter med tetning og steng med dekselet. 

5. Kontroller hydraulikkoljenivå  
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6. Gjennomfør kontrolløp og kontroller anlegget for tetthet. 

 

 

5.12 MERKNADER FOR ELEKTRISK ANLEGG 

Den månedlige visuelle kontrollen av det elektriske anlegget bidrar til å opprettholde gode 

kontaktforbindelser og kontroll av kablene. 

Dersom det oppstår feil, skal disse lokaliseres og fjernes med hjelp av PALFINGER - Teknisk 

service. Anvisninger for SPS finnes i de elektriske tegningene. 

 

Mulige feilårsaker kan være: 

 defekt sikring, vernebryter 

 revnede eller brutte kabler 

 Skader på elementer i kabelplasseringen (beskyttelsesslanger, kabelkanaler, energistyrekjeder) 

 korroderte knapper / brytere 

 kondensvann i koblingsbokser 

 

Etter vellykket feilretting skal koplingsboksene bringes tilbake til opprinnelig tilstand. 
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5.12.1 Kjøretøyets batteri 

 Kontroller påfyllingsnivået og ladetilstanden for batteriet. 

 Ved behov lades batteriet. (Hurtiglading er forbudt!) 

 Hold batteripolene rene, rengjør eventuelt batteriet. 

 For å beskytte batteripolene mot korrosjon og oksidering må de settes inn med polfett. Dermed 

oppnås en pålitelig starting og lengre levetid for batteriet, syreskader og krypstrømmer 

forhindres og kontaktmotstander reduseres. 

 Ved vinterdrift etterlades batteriet hyppigere (effektreduksjon ved lave temperaturer). 

 På grunn av kassasjonen anbefaler vi utskifting av batteriet gjennom PALFINGER Teknisk 

service eller gjennom autorisert, opplært personale. 

 

 
 Kjøretøyets batteri skal leveres tilbake på korrekt måte. 

Tilsmussede hjelpemidler kasseres på miljøvennlig måte! 

 
 

 

 Ladekabler som er strømførende, må ikke til- eller frakobles (gnistdannelser)! 

 Under ladingen oppstår batterigasser. Eksplosjonsfare! 

Røyking, åpen ild og gnister er forbudt! 

 Benytt hansker og øyebeskyttelse av sikkerhetsmessige årsaker ved utskifting av batteri. 

 Batteriet må ikke vippes, da batterisyren er sterkt etsende! 

Batterisyre må ikke komme i kontakt med hender, øyne, klær og lakk på kjøretøyet. Ved 

svelging må det umiddelbart tas kontakt med en lege! 

 Ved kontakt med øyne må det umiddelbart spyles med kaldt vann. Deretter må det i alle 

tilfeller tas kontakt med en lege. 

 Ved kontakt med hendene eller klær nøytraliseres direkte med såpevann. 

Oppsøk eventuelt en lege. 

 Pass på riktig tilkobling (først plusspol, deretter minuspol) 
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5.12.2 Betjeningselementer 

Betjeningselementene på styrepultene i kurven og ved svingebordet skal regelmessig gjennomgå 

en visuell kontroll og pleie. Defekte beskyttelseshetter på knappene skal skiftes ut! 

 

Mansjettene på joystickene må settes inn f.eks. med talkum hver 3. måned for å unngå brudd hhv. 

revner. 

 

5.13 FEIL OG TILTAK FOR FEILRETTING 

Ved større mangler skal arbeidsliften straks tas ut av drift, og PALFINGER Teknisk service skal 

informeres. 

Alle reparasjoner skal avtales med PALFINGER Teknisk service! 

 

Arbeid på hydraulikksystemet skal kun foretas av personale som er kvalifisert til dette 

(hydraulikkmekanikere) og skal begrenses til reparasjoner av mindre omfang (f.eks. ettertrekking av 

forskruninger). 

 

Arbeid på det elektriske systemet skal kun foretas av personale som er kvalifisert til dette 

(elektrikere) og skal begrenses til reparasjoner av mindre omfang (f.eks. utskifting av sikringer, feste 

av løsnede kabeltilkoblinger). 

 

Arbeider på elektronikken, særlig på komponenter i de elektroniske komponentene og 

sikkerhetsanordningene skal kun foretas av Teknisk service hos PALFINGER. 

 

 Livsfare! 

Sikkerheten settes i fare når reparasjonen eller innstillingen av elektroniske komponenter ikke 

skjer på fagmessig måte! 
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5.14 INSPEKSJON / STRAMMING AV TELESKOPVAIERE 

Pass på at vaiersystemet i teleskopet inspiseres regelmessig hos Teknisk service hos PALFINGER 

og eventuelt etterstrammes. 

 

Vaierne må ikke ha tegn på sterke tilsmussinger, skader eller korrosjon og må være satt inn med 

fett. 

 

Ved den årlige inspeksjonen skal vaiersystemet vedlikeholdes. 

 

Etter utnyttelse av den maksimale strammeveien for vaierne, likevel senest etter 10 år, skal det 

gjennomføres en fullstendig kontroll av vaiere ved å demontere disse. 
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5.15 SKRUEFORBINDELSER 

 Skrueforbindelser skal kontrolleres av og til og tiltrekkes etter behov. 

 

Tiltrekningsmoment 

Skrueforbindelser monteres vanligvis med et tiltrekningsmoment. Opplysninger om 

tiltrekningsmomentet finnes på monteringstegningen. 

Ved manglende opplysninger skal tiltrekningsmomentene i den følgende tabellen benyttes. 

Tiltrekningsmomentene som finnes her, gjelder settskruer med metriske standardgjenger i 

henhold til DIN 13, men benyttes også for sekskantskruer DIN 931 og sylinderskruer DIN 

912.  

I tabellverdiene er det tatt hensyn til: 

 Utnyttelse av minstestrekkgrensen = 90 %  

 Friksjonstall µges = 0,12 

 

Skruemål 

 

Tiltrekkingsmoment /Nm 

8.8 

Tiltrekkingsmoment 

/Nm 

10.9 

Tiltrekkingsmoment 

/Nm 

12.9 

M4 2,9 Nm 4,0 Nm 4,9 Nm 

M5 6,5 Nm 9,1 Nm 11 Nm 

M6 9,7 Nm 13 Nm 16 Nm 

M8 23 Nm 32 Nm 39 Nm 

M10 46 Nm 64 Nm 78 Nm 

M12 80 Nm 113 Nm 135 Nm 

M14 127 Nm 178 Nm 213 Nm 

M16 197 Nm 276 Nm 333 Nm 

M20 382 Nm 538 Nm 648 Nm 

M24 659 Nm 926 Nm 1110 Nm 

M27 968 Nm 1360 Nm 1630 Nm 

M30 1320 Nm 1,850 Nm 2220 Nm 

Tabell med tiltrekningsmomenter uten opplysninger i monteringstegningene 

 

 

 

Ekstra smøring av gjengene eller forskjellige påstrykinger endrer 

friksjonskoeffisientene betydelig og medfører ubestemmelige tiltrekkingsmomenter!  

 
 

 Kontrollen av tiltrekkingsmomenter skjer med dreiemomentnøkkel 
 
 Etter demontering av komponenter skal de selvsikrende mutrene skiftes. 
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KONTROLL AV STERKT BELASTEDE SKRUEFORBINDELSER 

 

For funksjonen og for sikker drift av arbeidsliften er det spesielt nødvendig med regelmessig kontroll av 

høyt belastede skrueforbindelser.  

Maskinoperatøren er ansvarlig for regelmessige kontroller og fagmessig vedlikehold.  

Forutsetning for sikkerheten i en skrueforbindelse er: 

 Regelmessig kontroll av høyt belastede, dynamisk belastede skrueforbindelser 

 Bruk av passende verktøy, f.eks. dreiemomentnøkkel, for å trekke til forbindelsen slik at 

forspenningskraften bibeholdes kontinuerlig 

 

Opprettholdt funksjon i høyt belastede skrueforbindelser med: 

a) Gjennomført optisk overvåking: 

 Gjenkjenning av sprekker, deformeringer, brukne komponenter 

 

Betingelser Kontrollintervall 

Normal drift ukentlig 

Tung drift daglig 

Ekstreme miljøforhold (varme, kulde..) daglig 

 

 

b) Gjennomført systematisk vedlikehold: 

Betingelser Kontrollintervall 

Normal drift Hver 1000. driftstime / Minst 1x per år 

Tung drift Hver 500. driftstime 

Ekstreme miljøforhold (varme, kulde..) Hver 500. driftstime 

Ved nymontering Etter avslutning 

 

Til b)  

Før monteringsarbeider påbegynnes: 

 Teleskopet på arbeidsliften skal være kjørt helt inn ved KDV-kontrollen  

 Det skal kontrolleres at det ikke finnes noen last i kurven. 

 Det skal benyttes passende dreiemomentnøkler samt tilhørende monteringstegninger (kopi) 
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Vedlikehold gjennomføres i følgende trinn: 

 Rengjøring av skrueforbindelsen 

 Avlastning av skruene som kontrolleres 

 For eksempel på kuledreieforbindelsen på svingebordet:  

Svinging av heisarmen til den aktuelle posisjonen (skruer under heisarmen er avlastet)    

 Kontroll av skruene ved tiltrekking med angitt dreiemoment 

 Løse skruer skal merkes 

 Løse og brukne skruer samt to skruer hhv. på høyre side av disse skal erstattes.  

Fremgangsmåte: Demontering og montering gjennomføres trinnvis, dvs. at den demonterte 

skruen må erstattes med en ny og monteres fagmessig (med angitt tiltrekkingsmoment) før 

den neste skruen demonteres. 

Merknad:   Dersom det ikke konstateres noen løse eller skadde skruer, anbefales en 

stikkprøvekontroll på ca. 10 % av de høyt belastede skruene. 

Merknad:  Demonterte skruer som har synlige skader, deformeringer eller rustansamling på 

skaft eller gjenger, må ikke benyttes igjen. I tvilstilfeller skal skruen skiftes ut og 

kontrollomfanget økes. 

 

Generelle merknader for skruer med økt fasthet (> 1000 N/mm², dvs. > 10,9)  

 

I disse tilfellene er det mulighet for en såkalt hydrogenindusert sprekkdannelse ("hydrogenforstøving"), 

dvs. vanninntrenging i framstillings- og produksjonsprosessen for skruen eller ved komponentbruken på 

grunn av korrosjon. Avhengig av miljøforholdene akselereres denne prosessen. Denne faren kan 

reduseres ved omhyggelig vedlikehold og pleie, men kan ikke fjernes fullstendig. 

 

Anbefaling: Palfinger anbefaler utskifting av slike høyt belastede skrueforbindelser etter 5 år. Vår 

tekniske kundetjeneste står selvfølgelig gjerne til tjeneste for kontroller eller utskifting av skruene. 



5 VEDLIKEHOLD AV ARBEIDSLIFTEN   

212  Bruksanvisning P 480 / P 570 / P 640 / P 750 

  Utgave: 1808 

5.16 FREMGANGSMÅTE VED SVEISEARBEIDER 

Hvis det er nødvendig med sveisearbeider på maskiner og anlegg, skal følgende forskrifter 

overholdes: 

 

1. Ulykkesforebyggelsesforskrift DGUV-forskrift 3 (Elektriske anlegg og driftsmidler) 

2. Ulykkesforebyggelsesforskrift DGUV regel 100-500 Kap.2.26 (sveising, skjæring og 

lignende oppgaver) spesielt Punkt 3.19 (sveisestrømkrets) 

 

MERK: Sveisearbeider på maskiner og anlegg skal kun utføres av   

kvalifisert personale. 

 
For beskyttelse av elektroniske apparater skal følgende tiltak gjennomføres: 

 

1. Tenningsbryter: Av 
 

2. Starterbatteri: 

a) Klem av minuspolen først, deretter plusspolen, eller foreta tilsvarende tiltak for å bryte 

strømkretsen. 

 
b) Trekk ut kompaktkontaktene i alle SPS-er  

 

 

 

 

c) Trekk ut M12-kontakt og klem av strømtilførselen på I/O-knutene 

 

 

 

 

 

 

d) Trekk ut kompaktkontaktene på/i styrepulten i kurven 

e) Trekk ut kontakten fra det alternative dataregistreringsutstyret / modemet 

Følg også de spesielle anvisningene fra lastebil-produsenten 

 
3.  Forbinde jordklemmen: 

Forbind jordklemmen direkte med den delen som skal sveises. 

Tilkoble aldri via roterende komponenter. Unngå vandrende sveisestrømmer. 

 
 
4. Sveisekabelføring: 

Ikke legg sveisekabler parallelt med elektroledninger. 
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5. Elektronikkhus: 

Hus for elektroniske komponenter og elektriske ledninger  

skal ikke berøre sveiseelektroden. 

 
Ved sveisearbeider må pluggforbinderen trekkes ut fra de elektroniske apparatene før 

sveisingen. 
 

5.17 FREMGANGSMÅTE VED HURTIGLADING 

Hurtiglading skal kun skje med frakoblet starterbatteri. 

 

5.18 FREMGANGSMÅTE VED STARTHJELP 

Starthjelp skal kun skje med påkoblet starterbatteri. 

Ingen starthjelp med hurtigladeapparat. 

 

5.19 OPPBEVARING NÅR ARBEIDSLIFTEN TAS UT AV DRIFT 

 Dersom arbeidsliften stoppes og demonteres fra kjøretøyet, må bestanddelene oppbevares 

faglig korrekt. Legg merke til at mange komponenter er forurenset med fett og olje og at 

dette ikke i noen tilfeller må slippe ut i naturen. Heller ikke biologisk nedbrytbare oljer og 

fettstoffer skal slippe ut i naturen.  

Oppbevar derfor delene atskilt i forhold til kvalitet (stål, plast, aluminium, elektriske 

komponenter, oljer, fettstoffer osv.) og i henhold til de aktuelle lovbestemmelsene i ditt land.  
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5.20 GENERELL MONTERINGS- OG IDRIFTSETTINGSANVISNING FOR RESERVEDELER 

 

Viktige merknader for montøren: 

 

Som montør er du ansvarlig for de arbeider som gjennomføres på arbeidsliften og alle funksjoner 

som henger sammen med dette. Følg derfor anvisningene nedenfor av hensyn til din egen sikkerhet 

og sikkerheten for personene i nærheten. 

 

 Bruksanvisningen for PALFINGER-arbeidsliften og de aktuelle reservedelslistene og 

monteringstegningene skal legges til grunn for alle kontroller og reparasjoner! 

 Bruksanvisningen, reservedelsdokumentasjonen inkl. monteringstegningene samt monterings- 

og idriftsettingsanvisningene skal være tilgjengelig under gjennomføring av arbeidet. Før 

arbeidet påbegynnes, skal anvisningene gjennomleses nøye.  

 I anvisningene henviser merknader med en varseltrekant til spesielle faremomenter. Ta særlig 

hensyn til disse merknadene! 

 Generelt skal vedlikeholds- og reparasjonsarbeider kun utføres av bemyndiget personale. Det 

må finnes og benyttes nødvendig personlig verneutstyr. 

 Ved arbeidene skal alle gjeldende lokale juridiske bestemmelser og forskrifter, 

f.eks. forskrifter for forebygging av ulykker, driftssikkerhetsforskrifter, regler for drift 

 av arbeidslifter og informasjoner følges. 

 Ved gjennomføring av kontroller skal lokale juridiske bestemmelser om "Kontroll av arbeidslifter" 

og for "Sikker behandling av mobile arbeidslifter" overholdes. 

 Farlige stoffer må behandles korrekt. Det må her tas hensyn til sikkerhetsdatabladene. 

 De enkelte arbeidspunktene skal planlegges nøye. Det nødvendige utstyret skal være tilstede. 

 Montøren/kontrolløren skal gjøre seg kjent med betjeningen av PALFINGER-arbeidsliften i alle 

tillatte driftstilstander før gjennomføring av arbeidene. 

 Alle sikkerhets- og faremerknader på PALFINGER-arbeidsliften skal overholdes. 

 PALFINGER-arbeidsliften og de innebygde sikkerhetsanordningene skal kontrolleres for 

funksjonsdyktighet før og etter alle reparasjoner. Arbeid på arbeidsliften er ikke tillatt når det 

oppdages eller antas en svikt eller en funksjonsfeil i en sikkerhetsanordning! 

 Årsaken til en feil eller skade på en PALFINGER-arbeidslift skal konstateres av 

montøren/kontrolløren. Dersom årsaken er uklar, må det eventuelt igangsettes ytterligere 

undersøkelser eller det må tas kontakt med kundetjenesten hos PALFINGER. Bruk av 

PALFINGER-arbeidsliften er ikke tillatt når årsaken til en feil eller en skade er ukjent! 

 Drift av PALFINGER-arbeidsliften med skadde sveisenagler er ikke tillatt. 
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 Sveisearbeider på bærende og andre sikkerhetsrelevante deler av arbeidsliften skal kun 

gjennomføres av fagkyndig sveisebedrift som tilfredsstiller de omfattende kvalitetskravene i EN 

ISO 3834-2. 

 Arbeider på det hydrauliske anlegget i PALFINGER-arbeidsliften skal skje i  

forhold til angivelsene i ISO 4413 "Væsketeknikk - retningslinjer for arbeid med  hydraulikk“ 

. 

 Kontrollen av understellet skal gjennomføres i henhold til instruksjonene fra produsenten for 

løftekjøretøyet. 

 Betjening og vedlikehold for løftekjøretøyet finnes i de tekniske underlagene fra produsenten for 

kjøretøyet. 

 Det skal kun benyttes originale PALFINGER-reservedeler. Ved bruk av andre deler settes 

sikkerhetssystemene ut av kraft og vår garanti og ansvar opphører. 

 Ved bestilling av reservedeler skal reservedelslisten følges. Type ("Type") og serienummer 

("No.") for PALFINGER-arbeidsliften skal oppgis.  

 Før igangsetting av arbeidsliften etter oljeskift, etter reparasjonsarbeider på underarm/overarm 

eller ventilene for underarm/overarm, skal det alltid gjennomføres en rekkeviddekontroll. 

Rekkeviddene hentes fra kontrollheftet. 

 Vedlikehold på sikkerhetstekniske innretninger og lastholdeventiler skal alltid bare utføres av 

opplært fagpersonale. Etter vedlikeholdet og reparasjonene skal alle lastholdefunksjoner 

kontrolleres! 

 

 
 





 

 

Smøreanvisning utskyvingselementer  

 
Utskyvingselementene på arbeidsliften skal behandles med de angitte 

vedlikeholdsintervallene (se bruksanvisning, pkt.  "Olje og smøreplan") og med de 

foreskrevne smøremidlene. 

 

 
 

Lifttype Smørested Lagersted innvendig Lagersted utvendig 

 
P 180B  

P 220B  

P 260B 

P 280B  

P 210BK 

P 250BK 

 
 
Teleskopglideflater 

 
 

Interflon Fin Lube TF 

 
 

Interflon Fin Lube TF 

 
 
Glideflater støttebensbjelker 

 
 

Centoplex HO 

 
 

Interflon Fin Lube TF 

 
P 180 

P 230 

P 300 

P 300KS  

P 320 

P 370 KS 

P 480 

WT 230 

WT 300 

WT 350 

WT 370 

WT 450 

 

 
 
Teleskopglideflater 

 
 

Centoplex HO 

 
 

Interflon Fin Lube TF 

 
 
Glideflater støttebensbjelker 

 
 

Centoplex HO 

 
 

Interflon Fin Lube TF 

 

P570 

P640 

P750 

P900 

P1000 

WT 530 

WT 610 

WT 700 

WT1000 

 
 
Teleskopglideflater 

 
 

Interflon Fin Grease 

 
 

Interflon Fin Lube TF 

 
 
Glideflater støttebensbjelker 

 
 

Centoplex HO 

 
 

Centoplex HO 
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