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FORORD 

 
Denne instruksjonsboken er et meget viktig verktøy!  Oppbevar den alltid på maskinen. 
 
Siktemålet med denne instruksjonsboken er å gi eier, bruker, fører, leietaker og utleier de 
forsiktighetstiltak og manøvreringsinstruksjoner som trengs for at maskinen alltid skal kunne 
manøvreres på en sikker og riktig måte.  Det er viktig at maskinen alltid brukes på riktig måte 
og til formål som den er konstruert for.  All informasjon i denne instruksjonsboken skal leses 
og forstås før man forsøker å manøvrere maskinen. 
 
Ettersom produsenten ikke har noen direkte kontroll over maskinens bruksområde eller 
manøvrering hviler ansvaret for sikkerheten på eieren, brukeren, føreren, leietakeren og 
utleieren. 
 
Alle instruksjoner i denne boken er basert på at maskinen brukes på riktig måte og at den ikke 
er modifisert fra sin originalutførsel.  Modifikasjoner eller forandringer på maskinen er absolutt 
forbudt uten skriftlig tillatelse fra JLG Industries, Inc. 
 
På grunn av stadig produktforbedring reserverer JLG Industries seg retten til å endre 
spesifikasjonene uten forutgående varsel.  Kontakt JLG Ind. NORGE AS for å få oppdatert 
informasjon. 
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VARSELS- OG SIKKERHETSSYMBOLER 
 

                Dette er et symbol som skal rette oppmerksomheten mot 
 sikkerheten.  Følg alle sikkerhetsbeskjeder som gis 
 med dette symbolet for å unngå skader eller dødsfall. 
 
Dette symbolet brukes sammen med ordene "FARE", "VARSEL" eller "SE OPP", for å angi 
hvilke skader man risikerer dersom ikke anvisningene følges.  Disse ordene finnes i denne 
håndboken og vises i svart / hvitt.  På maskinens dekaler har ordene rød, orange eller gul 
bakgrunn.  Ordene "FARE", "VARSEL" og "SE OPP" defineres i samsvar med følgende: 

 
 

INDIKERER EN UMIDDELBART FARLIG SITUASJON 
SOM, OM DEN IKKE UNNGÅS, KOMMER TIL Å 
RESULTERE I STORE PERSONSKADER ELLER 
DØDSFALL.  BRUKES BARE I DE MEST 
EKSTREME TILFELLENE.  PÅ MASKINENS DEKALER 
HAR DETTE ORDET EN RØD BAKGRUNN. 

 
                             

INDIKERER EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON 
SOM, OM DEN IKKE UNNGÅS, KAN RESULTERE I 
STORE PERSONSKADER ELLER DØDSFALL.  PÅ 
MASKINENS DEKALER HAR DETTE ORDET EN 
ORANGE BAKGRUNN. 

 
                              

INDIKERER EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON 
SOM, OM DEN IKKE UNNGÅS, KAN RESULTERE I 
STORE PERSONSKADER ELLER DØDSFALL.  PÅ 
MASKINENS DEKALER HAR DETTE ORDET EN GUL 
BAKGRUNN. 

 
Ordet "VIKTIG" kan også forekomme i denne instruksjonsboken eller på maskinens dekaler.  
Dette ordet skrives normalt ikke sammen med sikkerhetssymbolene, men inneholder viktig 
informasjon som skal følges for at maskinen skal manøvreres på en riktig og sikker måte.  
Ordet "VIKTIG" defineres som følger: 
 

 
 

INDIKERER ARBEIDSMÅTE, VIKTIG FOR SIKKER 
MANØVRERING OG SOM, OM DE IKKE FØLGES, KAN 
RESULTERE I FEIL PÅ MASKINEN. PÅ DEKALENE 
HAR DETTE ORDET EN GRØNN BAKGRUNN. 



FORORD 
 

3120894 -JLG Lift - c 

 
 

 
 

 
ALT ARBEID SOM REFERERES I SIKKERHETSRELATERTE SERVICEMELDINGER SKAL 
UTFØRES PÅ DETTE PRODUKTET.  JLG INDUSTRIES INC. KAN HA UTSTEDT 
SERVICEMELDINGER FOR DETTE JLG-PRODUKTET.  KONTAKT JLG SVERIGE AB FOR 
INFORMASJON ANGÅENDE SIKKERHETSRELATERTE SERVICEMELDINGER SOM ER 
UTSTEDT FOR DETTE PRODUKTET. 
 
 

 
 

 
FOR Å FÅ SIKKERHETSRELATERTE SERVICEMELDINGER ER DET VIKTIG AT EIEREN 
AV MASKINEN ER REGISTRERT HOS JLG INDUSTRIES INC.  KONTAKT JLG SVERIGE 
AB OG KONTROLLER AT NÅVÆRENDE EIERFORHOLD ER REGISTRERT. 
 
 

 
 

JLG INDUSTRIES INC SKAL UMIDDELBART INFORMERES DERSOM ET JLG-PRODUKT 
HAR VÆRT INVOLVERT I EN ULYKKE SOM HAR RESULTERT I PERSONSKADER ELLER 
DØDSFALL, ELLER DERSOM DET ER OPPSTÅTT STORE SKADER PÅ EIENDOM ELLER 
JLG-PRODUKTET. 
 
 
 
 
 FOR: 

 
• Ulykkesrapportering 
• Sikkerhetsmeldinger 
• Oppdatering om eierforhold 
• Spørsmål angående produktsikkerhet 
• Overensstemmelse med standard og regler 
• Spørsmål angående spesielle applikasjoner 
• Spørsmål angående modifiseringer 

 
 KONTAKT 
  
 JLG Ind. NORGE AS 
 Sofiemyrveien 12 
 1412 Sofiemyr 
 Tel: 66 82 20 00  
 Fax: 66 82 20 01 
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SEKSJON 1.  SIKKERHETSANVISINGER 
 
1.1 GENERELT 
Denne delen av instruksjonsboken 
beskriver normal bruk av maskinen med 
vekt på sikkerhet og vedlikehold.  For å 
bruke maskinen riktig og sikkert er det 
viktig å lage en daglig rutine basert på de 
instruksjoner som gis i denne delen av 
instruksjonsboken.  Det må også utformes 
et vedlikeholdsprogram av en kvalifisert 
person.  Dette programmet må følges for at 
maskinen skal være sikker å manøvrere. 
Eier / bruker / fører / utleier / leietaker av 
denne maskinen skal ikke akseptere noe 
manøvreringsansvar før denne 
instruksjonsboken er lest og før en 
kvalifisert fører har vist hvordan maskinen 
skal manøvreres.  Er det uklarheter om 
maskinen eller manøvreringen, kontakt JLG 
Ind NORGE AS. 

 
DERSOM IKKE SIKKERHETSAN-
VISNINGENE I DENNE BOKEN FØLGES, 
KAN DET LEDE TIL MASKINSKADER, 
SKADER PÅ EIENDOM, PERSON-
SKADER ELLER DØDSFALL. 
 
1-2 FØR MANØVRERING 
Trening av førere 

• Les instruksjonsboken.  Forstå hva du 
har lest - før manøvrering av maskinen.  
Om det er usikkerhetsmomenter eller 
om du ønsker ytterligere informasjon, 
vennligst kontakt JLG Ind NORGE AS. 

 

 
• En fører skal ikke akseptere 

manøvreringsansvar før han er trent av 
en kompetent person. 

• For å få manøvrere denne maskinen 
må føreren ha vist at han/hun har 
forstått hvordan den skal manøvreres 
riktig og sikkert, og hvordan den skal 
vedlikeholdes. 

• Les, forstå og følg alle FARE-, 
VARSEL- og SE OPP- og 
manøverinstruksjoner på maskinen og i 
denne instruksjonsboken . 

• Sikre at maskinen brukes på slik måte 
og til slikt arbeid som den er konstruert 
for. 

• Alt personale som bruker maskinen 
skal vite hvordan maskinen 
manøvreres i en nødsituasjon og hvor 
manøvrene er plassert. 

• Les, forstå og følg alle lover og for-
ordninger som finnes om denne 
maskintypen og manøvrering av den. 

 
Arbeidsplassinspeksjon 
• Føreren må rydde unna alle kjente 

farer før arbeidet starter. 
• Med mindre det er skriftlig godkjent av 

JLG må aldri bomfunksjonene (bom, 
teleskop eller sving) manøvreres når 
maskinen står på en lastebil, pram eller 
annet transportmiddel. 

• Kontroller at det ikke er hindre som 
elledninger, kraner eller andre entre-
prenørmaskiner i maskinens arbeids-
område før manøvreringen starter. 

• Kontroller underlaget for hull, ujevn-
heter, kanter, hinder, byggavfall, skjulte 
hull eller andre potensielle farer. 

• Kontroller arbeidsområdet for farlige 
steder.  Manøvrer ikke maskinen i farlig 
miljø om den ikke er godkjent av JLG til 
det. 

• Kontroller nøye at underlaget holder 
det trykk som hjulene utgjør (hjultrykket 
vises på dekal ved hvert hjul). 

• Manøvrer ikke maskinen om det blåser 
mer enn 12,5 m/s. 

• Denne maskinen kan manøvreres i et 
temperaturspenn fra -20(C til 40 (C .  
Konsulter fabrikken for å optimalisere 
manøvreringen utenfor dette tempe-
raturområdet.
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Inspeksjon av maskinen 
 
• Manøvrer ikke denne maskinen før det 

er utført inspeksjoner og funksjons-
kontroll i henhold til Seksjon 
"Forberedelser og Inspeksjon" i denne 
instruksjonsboken. 

• Manøvrer ikke denne maskinen før det 
er utført service og vedlikehold i sam-
svar med "Service og Vedlikeholds-
boken". 

• Sikre at fotbryteren og all annet 
sikkerhetsutstyr fungerer riktig.  
Modifikasjon av dette utstyret er brudd 
mot sikkerhetsbestemmelsene. 

 
 

MODIFIKASJON ELLER FORANDRING 
AV EN LIFT MÅ BARE UTFØRES ETTER 
SKRIFTLIG GODKJENNELSE AV 
PRODUSENTEN. 
 
• Manøvrer aldri en maskin der 

sikkerhets- eller instruksjonsdekalene 
mangler eller er uleselige. 

• Kontroller maskinen med hensyn på 
modifikasjoner og originaldeler.  Sikre 
at eventuelle modifikasjoner er 
godkjent av JLG. 

• Unngå å samle skrap på plattformen.  
Sjekk at det ikke er olje, fett eller andre 
glatte substanser på plattformsgulvet 
eller under skoene. 

 
 
1.3 MANØVRERING 
 
Generelt 
 
• Bruk ikke maskinen til andre formål enn 

å plassere personale med utstyr og 
verktøy til arbeidsplasser over bakken. 

• Før manøvrering skal føreren ha lært 
seg maskinens manøverkarakteristikk 
og dens begrensninger.  Ref. Seksjon 4 
- Manøvrering. 

• Manøvrer aldri en maskin med feil.  
Oppstår det feil på maskinen skal den 
stenges av og ikke startes igjen før 
feilen er reparert. 

• Ta aldri bort eller koble av fotbryteren 
eller noe annet sikkerhetsutstyr. 

 
 
 

 
 
 
• Før aldri en manøverspak fra en 

retning til motsatt retning uten først å 
ha stanset i nøytralstilling.  Manøvrer 
alltid spakene med langsom jevn 
hastighet. 

 
• La aldri en hydraulisk sylinder stå helt 

inndratt eller helt utdratt medmindre 
maskinen skal brukes igjen ganske 
snart. 

 
• Manøvrering fra nedre manøvrerings-

panel, med personal på plattformen, 
må bare skje i nødsfall. 

 
• Transporter ikke material liggende på 

plattformsrekkverket medmindre det er 
godkjent at JLG. 

 
• Om det er to eller flere personer på 

plattformen skal føreren være ansvarlig 
for all manøvrering. 

 
• Se alltid til at håndverktøy er sikkert 

plassert på plattformsgulvet, det må 
ikke henge utenfor plattformen etter 
ledningene. 

 
• Under kjøring skal bommen alltid ligge 

over bakakselen.  Husk på at dersom 
bommen ligger over framakselen blir 
styre- og kjørebevegelsene omvendt. 

 
• Forsøk aldri å skyve på eller dra en 

maskin som sitter fast eller som er 
skadd, unntatt i nødsfall ved å dra i 
chassiset surrebøyler. 

 
• Sett aldri bommen eller plattformen mot 

en konstruksjon for å få plattformen 
stødigere eller for å støtte konstruk-
sjonen. 

 
• Senk ned plattformen helt og steng av 

all strøm før maskinen forlates. 
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Fallrisker 
 
JLG krever at alt personale på plattformen 
har sikkerhetssele, festet i egne 
festepunkter. 
 

 
 

• Kontroller før manøvrering av 
plattformsrekkverket er ordentlig fast-
satt og at plattformsgrinden er steng, 
og sett fast sikkerhetssælen i feste-
bøylen.  Bare én sikkerhetssæle må 
festes i hver bøyle. 

 

 
 
• Ha alltid begge føttene på platt-

formsgulvet.  Plasser aldri stiger, 
kasser, planker osv for å øke 
maskinens rekkevidde. 

 
• Bruk aldri bommen som stige når du 

skal opp på eler ned fra plattformen. 
 
• Vær forsiktig når du klyver opp på eller 

ned fra plattformen.  Kontroller at 
bommen er helt nedkjørt.  Ha alltid 
ansiktet mot maskinen og "3-punkts 
kontakt", to hender og en fot eller to 
føtter og en hånd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• For å unngå fall – være ekstra forsiktig 

om du skal gå av plattformen over 
bakkenivå.  Gå av bare gjennom 
grinden.  Avstanden mellom platt-
formen og den konstruksjonen du skal 
klyve av på må ikke overstige 30 cm.  
Konstruksjonen som du klyver av på 
må være sikker.  Ettersom dette er en 
sikkerhetsrisiko skal det ikke gjøres om 
det ikke er absolutt nødvendig.  Om det 
må gjøres skal det benyttes to sikker-
hetssæler; én festet til plattformen og 
den andre på den konstruksjonen som 
du skal klyve av på.  Sikkerhetssælen 
må ikke løsnes fra plattformen før du 
står sikkert på konstruksjonen.  

 
• Fjern olje, leire osv fra sko og 

plattformsgulv. 
 
Strøm Fare 
 
• Denne maskinen er ikke isolert mot 

strøm og gir ingen beskyttelse ved 
kontakt med strømførende gjenstander. 

 

 
 
• Ha alltid sikker avstand til høy-

spentledninger eller andre strøm-
førende gjenstander.  Følg tabell 1-2.  
Husk på at maskinen og ledningene 
kan svaie. 
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Tabell 1-2 Minste sikkerhetsavstand 

Volt Minste sikkerhets-
avstand 

0 til 300V Unngå kontakt 
300V til 50kV 3 m 
50kV til 200kV 5 m 
200kV til 350kV 6 m 
350kV til 500kV 8 m 
500kV til 750kV 11 m 

750kV til 1000kV 14 m 
 
FARE Manøvrere ikke maskinen eller 
personale nærmere enn minste sikker-
hetsavstand.  Betrakt i utgangspunktet 
alle ledninger som strømførende. 
 
• Du må være minst 3 meters avstand 

mellom noen del av maskinen eller 
lasten og elektriske ledninger eller 
apparater som har spenning opp til 
50.000 V.  Øk avstanden ytterligere 
30cm for hver 30.000 V eller mindre 
som spenningen øker. 

 
 

 
MANØVRER IKKE MASKINEN ELLER 
PERSONER NÆRMERE ENN ANGITT 
SIKKERHETSAVSTAND.  BETRAKT I 
UTGANGSPUNKTET ALLE LEDNINGER 
SOM STRØMFØRENDE. 
 
Veltefare 
 
• Kontroller nøye at underlaget holder for 

den belastningen som maskinens hjul 
utgjør.  Dekaler med hjulbelastning 
finnes ved hvert hjul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Føreren må kjenne underlaget godt før 

kjøringen begynner.  Overskrid ikke 
maks tillatte helling under kjøringen. 

 

 
 
• Kjør aldri med hevet plattform i bakker 

eller på skrått, ujevnt, mykt underlag.  
Se til at maskinen står på fast 
horisontalt underlag før platt-formen 
heves, eller når du kjører med oppkjørt 
plattform. 

 
• Før kjøring på gulv, broer, lastebiler 

eller andre flater, må du kontrollere at 
underlaget holder for maskinens vekt. 

 
• Overskrid aldri produsentens angitte 

maks last.  Se dekal på plattformen.  
Fordel lasten jevnt på plattformsgulvet.  
All last skal være innenfor platt-
formsrekkverket om ikke annet er 
oppgitt av JLG. 
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• Kjør ikke nærmere enn 60cm til kanter, 
hull, tildekkede hull eller andre hindre. 

• Ikke skyv eller dra maskinen eller andre 
gjenstander ved å teleskopere ut eller 
inn bommen. 

• Ikke bruk maskinen som løftekran.  
Ikke bind fast maskinen i noe.  Fest 
aldri wirer eller liknende i plattformen. 

• Ikke manøvrer maskinen om det blåser 
mer enn 12,5 m/sek. 

• Dekk ikke plattformssidene eller fest 
skilter som øker vindfanget. 

• Ikke øk plattformens størrelse med 
planker el. 

• Om bommen eller plattformen sitter fast 
i noe slik at ett eller flere hjul slipper 
kontakten med underlaget, må alt 
personale tas ned fra plattformen før 
det gjøres forsøk på å frigjøre den.  
Bruk kran, gaffeltruck eller annet 
lempelig utstyr for å stabilisere 
maskinen og ta ned personalet. 

 
Klemme- og kollisjonsfare 
 
• Alt personale på plattformen og ved 

maskinen skal bære hjelm. 
• Hold hender og ben borte fra bom-

konstruksjonen når maskinen 
manøvreres. 

• Se til at det ikke finnes noen hinder 
rundt eller over maskinen under 
kjøringen.  Kontroller avstanden over, 
på sidene og under plattformen når den 
kjøres opp eller ned. 

 

 
 

• Ha hele kroppen innenfor platt-
formsrekkverket under manøvrering. 

• Bruk bomfunksjonene, ikke 
kjørefunksjonene, når plattformen skal 
plasseres nære hinder. 

 
 
 
 

• Hvis du ikke har full sikt under kjøringen 
må du få hjelp av en person på bakken 
som holder oppsikt. 

• Pass på at ingen befinner seg nærmere 
enn 1,8m fra maskinen under kjøring. 

• Kjørehastigheten skal tilpasses til 
underlaget, evt. hinder, sikten, 
skråninger, annet personale og/eller 
andre faktorer som kan forårsake fare 
for kollisjon eller personskader. 

• Tenk alltid på bremselengden under 
kjøringen.  Under høyhastighet må 
maskinen slås over til lavhastighet før 
maskinen stoppes.  Kjør kun på lav-
hastighet i bakker. 

• Kjør aldri med høyhastighet i trange 
omgivelser eller når maskinen kjøres 
bakover. 

• Vær alltid forsiktig slik at ingen hinder 
kommer i kontakt med plattformens 
manøverpanel eller personer på platt-
formen. 

• Se til at andre maskinførere på bakken 
eller i luften er oppmerksomme på din 
maskin.  Koble bort strømmen til 
traverser, heiser og liknende løfte-
anordninger, sperr av gulvet om det 
trengs. 

• Manøvrer aldri over personale på 
bakken.  Tillat ingen å arbeide, stå eller 
gå under oppkjørt plattform.  Sperr av 
ved behov. 

 
1-4 SLEP OG LØFT 
• Ikke tillat noen gjester på plattformen 

under slep eller løft. 
• Denne maskinen må ikke slepes annet 

enn i nødsfall.  Se kapittel 6 for nød-
slep. 

• Pass på at plattformen er helt ned-
senket og tom, samt at svingsperren 
settes på før slep eller løft. 

• Maskinen må bare løftes i avsatte 
fester.  Pass på at løfteutrustningen har 
tilstrekkelig kapasitet. 

• Referer til seksjon 4 Manøvrering for 
løfteinstruksjoner. 
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1-5 VEDLIKEHOLD 
 
Generelt 
 
Denne del av instruksjonsboken inne-
holder de generelle sikkerhetsan-
visningene som gjelder for vedlikehold av 
maskinen.  Tilleggsinformasjon finnes 
under berørte punkter i denne instruk-
sjonsboken.  Det er viktig at vedlikeholds-
personell følger disse foreskriftene for å 
unngå skader på personer og maskin. 
Et vedlikeholdsprogram skal opprettes av 
en kvalifisert person.  Dette programmet 
må følges slik at maskinen alltid er sikker 
å manøvrere. 
 
Vedlikeholdsfarer 
 
• Steng av all manøverstrøm og sikre 

maskinens deler mot utilsiktet 
bevegelse før reparasjon eller ved-
likehold. 

• Arbeid aldri under plattformen før den 
er senket helt ned eller er sikret i løftet 
posisjon. 

• Kjør altid det hydrauliske systemet 
trykkløst før en hydraulisk komponent 
tas løs. 

• Koble alltid bort batteriene når det 
utføres reparasjoner på elsystemet, 
eller før sveising på maskinen. 

• Steng alltid av motoren før du fyller 
drivstoff. 

• Pass på at alle reservedeler er 
identiske eller likeverdige med 
originaldelene. 

• Forsøk aldri å løfte tunge deler uten 
hjelp av mekanisk løfteutstyr.  La ingen 
tunge deler ligge i ustabil stilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Ikke bær ringer, klokker eller armbånd 

når du utfører vedlikehold.  Ikke bær 
løst sittende klesplagg eller langt hår 
uten hårnett da dette lett sitter fast i 
utstyret. 

• Bruk bare godkjente ikke-brennbare 
rengjøringsmiddel. 

• Maskindeler, plattform, batterier ol. må 
aldri endres eller fjernes som motvekt, 
da dette reduserer maskinens vekt og 
dermed også stabiliteten. 

 

 
MODIFISERING MÅ BARE UTFØRES 
MED SKRIFTLIG GODKJENNELSE FRA 
PRODUSENTEN. 
 
Batterifarer 
• Koble alltid bort batteriene ved 

reparasjon av el-systemet eller før 
sveising på maskinen. 

• Ikke røyk eller ha åpen ild, gnister osv 
nær batteriene ved ladning eller 
vedlikehold.  

• Ikke lag kontakt mellom batteripolene 
med verktøy eller andre gjenstander.  

• Bær alltid beskyttelsesbriller og 
hansker under vedlikehold av 
batteriene.  Pass på så ikke batterisyre 
kommer i kontakt med hud eller klær. 

 

 
BATTERISYRE ER ETSENDE - UNNGÅ 
KONTAKT MED HUD ELLER KLÆR.  
VED KONTAKT, SKYLL MED MYE 
VANN OG KONTAKT LEGE. 
• Lading av batteriene skal skje i godt 

ventilerte omgivelser. 
• Overfyll ikke batteriene.  Fyll på 

destillert vann etter at batteriene er 
fulladde.  
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SEKSJON 2 FORBEREDELSER OG INSPEKSJON
 
2.1 GENERELT 
Denne delen av instruksjonsboken gir 
nødvendig informasjon for personale som 
er ansvarlig for at maskinen er i orden før 
arbeidet, samt lister opp kontroller som 
skal utføres før maskinen tas i bruk.  Det er 
viktig at dette kapittelet leses og forstås før 
maskinen manøvreres.  Pass på at alle in-
speksjoner er utført før maskinen tas i 
bruk.  Disse prosedyrene gir maksimal livs-
lengde for maskinen og sikrer funksjonene. 
 

 
ETTERSOM PRODUSENTEN IKKE HAR 
DIREKTE KONTROLL OVER IN-
SPEKSJONER OG VEDLIKEHOLD PÅ 
MASKINENE SOM ER LEVERT ER AN-
SVARET FOR SIKKERHETEN TILLAGT 
EIEREN/FØREREN 
 
2-2 FORBEREDELSER FØR BRUK 
  
Før en ny maskin tas i bruk skal den nøye 
inspiseres for transportskader.  Deretter 
skal maskinen inspiseres regelmessig i 
samsvar med inspeksjonslisten (2-3).  
Maskinen skal nøye inspiseres med 
hensyn på hydraulisk lekkasje når den 
startes for første gang.  Kontroll av alle 
komponenter skal også utføres for å sikre 
funksjon og sikkerhet. 
Alle forberedelser for å få maskinen klar til 
arbeid er på eierens ansvar.  Bruk sunn 
fornuft, (dvs pass på at liftens bevegelser 
går mykt og at bremsene fungerer).  Utfør 
også visuelle inspeksjoner. 
De obligatoriske inspeksjonene finner du 
under "Daglig inspeksjon"” (2-4). 
Sikre at de krav som stilles i leveran-
dørinspeksjonen og i periodiske vedlike-
holds- og funksjonskontrollene er oppfylt 
før maskinen tas i bruk. 
 
2-3 LEVERANSE- OG PERIODISK  
      VEDLIKEHOLDSINSPEKSJON 
OBS:  
En årlig inspeksjon skal utføres på 
maskinen ikke senere enn 12 måneder fra 
forrige årlige inspeksjon.  Denne in-
speksjonen skal utføres av en autorisert 
person. 
 

 
Følgende kontrolliste gir en systematisk 
inspeksjon og gjør det lettere å finne 
defekte, skadde eller feilaktig installerte 
deler.  Kontrollisten viser hvilke deler som 
skal inspiseres og hvilken funksjon. 
Periodisk inspeksjon skal utføres hver 3. 
måned eller hver 150. driftstime, eller 
oftere dersom maskinen arbeider under 
vanskelige forhold.   
Kontrollisten gjelder også og skal følges for 
maskiner som ikke har vært i bruk på 
lenge, og for maskiner som er utsatt for 
store klimaendringer. 
Kontrollene skal også utføres etter at det er 
utført vedlikehold på maskinen. 
 
Chassis 
1. Kontroller framdekk og hjul med tanke 

på løse eller slitte ledd, og dekkene 
med tanke på slitasje og skader. 

2. Kontroller styringen med tanke på løst 
eller høyt styrestag, styresylinder og 
hydrauliske slanger med tanke på 
lekkasje og sikkerhet, og detaljer med 
tanke på riktig montering. 

3. Om maskinen er utstyrt med 4-
hjulsstyring, kontroller navreduksjoner, 
hydrauliske motorer, bremser og 
hydrauliske ledninger med tanke på 
skader og lekkasje. 

4. Kontroller bakdekk og hjul med tanke 
på sikkerhet, dekkene med tanke på 
slitasje og skader. 

5. Kontroller navreduksjonene med tanke 
på skader og lekkasje, og motorene 
med tanke på skader. 

6. Kontroller oljenivået i navreduksjonene 
ved å løsne rørtilslutningen på siden og 
kjenne oljenivået (kontakt service-
personale ved behov). 

 
OBS: Alle navreduksjonene skal være 
halvfulle med olje. 
 
7. Kontroller pendelakselen (om montert) 

med tanke på løse, savnede eller slitte 
deler, pivotakselen og låsesylindrenes 
aksler med tanke på sikkerhet, 
låsesylindre og hydrauliske slanger 
med tanke på skader og lekkasje. 
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Svingbord 
1. Kontroller svingbordet for skader, løse 

eller savnede deler og for sikkerhet.  
Kontroller svingmekanismen og 
bremser med tanke på løse eller 
savnede deler; hydrauliske ledninger 
og komponenter med tanke på 
lekkasje; svinggir med tanke på rett 
glapp med svingkrans . 

2. Kontroller svingens kulelager med 
tanke på skader, slitasje, smøring og 
løse eller savnede bolter. 

3. Kontroller magnetventiler og hy-
drauliske ledninger med tanke på 
skader, lekkasje og sikkerhet.  
Elektriske anslutninger med tanke på 
korrosjon og fastsetting. 

4. Kontroller nedre manøverkontroller 
med tanke på skader, løse eller 
savnede deler, sikkerhet, elektriske 
anslutninger med tanke på korrosjon 
eller dårlig kontakt.  Pass på at alle 
manøvrebrytere fungerer riktig. 

5. Kontroller batteriene for skader, løse 
eller savnede batterilokk; elkoblinger 
med tanke på fastsetting og korrosjon, 
batteriholder med tanke på fastsetting 
og batterivæskenivået med tanke på 
rett væskenivå. Fyll kun destillert vann 
på batteriene. 

6. Kontroller motorhyllens aksler for 
skader, løse eller savnede deler og 
sikkerhet. 

7. Kontroller motoren med tilbehør for 
skader, løse eller savnede deler, 
lekkasje og sikkerhet.  Kontroller 
magnetventilen for gasspådraget og 
lenkene med tanke på skader; el-
koblinger med tanke på fastsetting og 
tegn på korrosjon, samt elkabler med 
tanke på skader på isoleringen. 

8. Kontroller drivstoffledningene for 
skader, lekkasje og sikkerhet. 

9. Kontroller alle luker med tanke skader, 
låsefunksjon og støtte. 

10. Kontroller drivstofftanken for skader og 
lekkasje, og tanklokket for sikkerhet. 

11. Kontroller hydraulikktanken og hy-
draulikkledninger for skader, lekkasje 
og sikkerhet. 

OBS: JLG anbefaler at hydraulikkfilteret 
byttes etter de første 50 driftstimene, og 
deretter hver 300. time eller såsnart 
filterindikatoren viser rødt.  

12. Kontroller alle aksler og aksellåsninger 
for slitasje og sikkerhet. 

13. Kontroller alle elkabler for defekter, 
skader, løse eller korroderte til-
slutninger. 

 
Bom 
14. Kontroller bommens akselbussinger for 

slitasje. 
15. Kontroller begrensningsbryternes til-

slutninger for korrosjon og sikkerhet. 
16. Kontroller bommens løftesylinder og 

hydraulikkledninger for skader, lekkasje 
og sikkerhet.  Kontroller løfte-
sylindrenes aksler for skader, slitasje 
og sikkerhet. 

17. Kontroller alle låsepinner og aksel-
låsninger med tanke på sikkerhet og 
slitasje. 

18. Kontroller bommen for skader, savnede 
deler og sikkerhet. 

19. Kontroller bommens glideplater for 
skader, savnede deler og sikkerhet. 

20. Kontroller teleskopsylindrene med 
aksler og hydraulikkledninger for 
skader, slitasje, smøring, lekkasje og 
sikkerhet. 

21. Kontroller plattformens nivellerings-
sylinder, aksler og hydraulikkledninger 
for skader, slitasje, smøring, lekkasje 
og sikkerhet. 

 
Plattform 
1. Kontroller plattformen med 

manøverpanel for skader, løse eller 
savnede deler og sikkerhet. 

2. Kontroller plattformens manøverspaker 
og -brytere for skader, løse eller 
savnede deler samt sikkerhet.  Se også 
til at manøverspakene med låsinger 
også fungerer riktig. 

3. Kontroller manøverbryterne, manøver-
spakene med eltilslutninger for 
korrosjon.  Kontroller også elkablene.  
Se til at alle bryterne fungerer riktig. 

4. Kontroller stangen ved innsteget på 
plattformen for funksjon, skader og 
sikkerhet. 

5. Kontroller plattformens rotator-
mekanisme med tanke på funksjon, 
skader og sikkerhet.  Kontroller hy-
draulikkledninger for lekkasje, skader 
og sikkerhet. 
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OBS!  Kontroller alle instruksjons- og 
varselsdekaler på maskinen.  Er noen av 
dem skadd eller uleselige må de erstattes 
av nye. 
 
Momentdragning 
 
Momenttabellen (fig.2-5) består av 
standardverdier, basert på bultdiameter og 
klasse, og den viser tørr-, våt- og 
locktitemoment i samsvar med anbefalt 
verkstedspraksis.  Denne tabellen er ment 
som hjelp til føreren om hun/han oppdager 
noe under daglig kontroll som krever 
umiddelbare tiltak inntil ordentlig reparasjon 
kan utføres.  
Service- og vedlikeholdsseksjonen gir 
spesifikke verdier på tildragningsmoment 
og periodiske vedlikeholdstiltak på 
individuelle komponenter.  Bruk av 
momenttabellen sammen med seksjon 
"Forebyggende vedlikehold" øker 
sikkerheten, påliteligheten og effektiviteten 
til maskinen.  
 
 
2.4 DAGLIG INSPEKSJON 
Det er brukerens ansvar å inspisere 
maskinen før den daglige kjøringen starter.  
Det er anbefalt at hver bruker inspiserer 
maskinen før kjøring, selv om en annen 
bruker allerede har inspisert den.  Den 
daglige inspeksjonen er den beste måten å 
kontrollere maskinen på.  
I tillegg til den daglige inspeksjonen bør 
følgende utføres. 
1. Rengjøring av maskinen.  Kontroller at 

alle overflater er fri for olje ol. 
2. Kontroll av alle instruksjons- og 

varselsdekaler. 
Se til at alle instruksjons- og 
varselsdekaler er rene og uskadde.  
Beskytt dem når maskinen males eller 
vaskes med høytrykksvask. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Instruksjonsbok 
Pass på at instruksjonsboken er 
oppbevart på maskinen. 

4. Inspeksjons- og reparasjonsjournal 
Pass på at all service og vedlikehold 
som er utført på maskinen noteres, og 
kontroller at alle påviste feil repareres. 

5. Start hver arbeidsdag med fulladde 
batterier. 

 
  

 
FOR Å UNNGÅ SKADER MÅ EN MASKIN 
MED FEIL ALDRI MANØVRERES FØR DEN 
ER REPARERT.  Å MANØVRERE EN 
DEFEKT MASKIN ER BRUDD PÅ SIKKER-
HETSBESTEMMELSENE.  
 
FOR Å UNNGÅ SKADER SKAL MASKINEN 
VÆRE AVSTENGT NÅR DAGLIG 
INSPEKSJON UTFØRES. 
 
OBS:  Kontroller begrensningsbryterne for 
bommen både visuelt og manuelt med 
tanke på funksjon og sikkerhet.  
Begrensningsbryterne bryter høy kjøre-
hastighet når bommen er hevet over 
horisontallinjen.  Da fungerer bare krabbe-
hastighet. 
6. Kontroller fotbryterens funksjon.  

Fotbryteren må være aktivert for at 
maskinen skal kunne manøvreres, og 
den må ikke være nedtrykket når 
motoren skal startes. 

7. Kontroller at bremsene holder og 
stanser maskinen når den kjøres 
oppover en skråning, som ikke må 
være større enn angitt på 
serienummerplaten. 

 
OBS:  På nye eller overhalte maskiner, 
eller etter bytte av hydraulikkolje, skal alle 
system manøvreres to hele sykluser, og 
deretter skal hydraulikkoljenivået 
kontrolleres. 
8. Kontroller at alle smørepunkter er 

smurt.  Se smøreskjema, fig. 2-4. 
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Fig. 2-1 Benevnelser 
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Fig 2-2 Daglig inspeksjon 
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Daglig inspeksjon 
Begynn den daglige inspeksjonen med 
punkt 1 som i diagrammet.  Fortsett til 
høyre (mot solen, sett ovenfra), og 
kontroller hver del i samsvar med følgende 
kontrolliste. 
 

 
FOR Å UNNGÅ ULYKKER ELLER SKADER 
SKAL EN DEFEKT MASKIN IKKE BRUKES 
FØR DEN ER REPARERT. BRUK AV EN 
MASKIN BEHEFTET MED FEIL ER BRUDD 
PÅ SIKKERHETSBESTEMMELSENE.  
FOR Å UNNGÅ EVENTUELLE ULYKKER, 
PASS PÅ AT MASKINEN ER AVSTENGT 
NÅR DEN DAGLIGE INSPEKSJONEN ER 
UTFØRT. 
OBS:  Husk å kontrollere chassisets 
underside visuelt.  Kontroll av dette 
området kan avsløre feil som ellers kunne 
forårsake store maskinskader. 
1. Plattformen - Ingen løse eller savnede 

deler, ingen synlige skader.  Akslene i 
plattformens fester ordentlig låste.  
Fotbryteren ok, ikke modifisert, 
forbikoblet eller blokkert.                                                                                           

2. Plattformens manøverpanel - 
Manøverbrytere og manøverspak 
ordentlig fastsatt; ingen detaljer som er 
løse eller borte; ingen synlige skader; 
dekalene lesbare og fastsatt. 

3. Rotator - Ingen synlige skader; ingen 
lekkasje.    

4. Slavesylinder - Ingen synlige skader, 
aksler sikret, hydraulikkslanger 
uskadde, ingen lekkasje. 

5. Løftesylinder - Ingen synlige skader; 
aksler ordentlig låste, hydraulikkslanger 
uskadde, ingen lekkasje.  Løftearmen - 
Ingen løse eller savnede deler, ingen 
synlige skader. 

6. Bom / Løftesylinder og Hovedsylinder - 
Ingen synlige skader, aksler sikrede, 
hydraulikkslanger uskadde, ingen 
lekkasje. 

7. Drivmotor, brems og felg; Ingen synlige 
skader; ingen lekkasje. 

8. Hjul / Dekk, høyre bak - Ordentlig 
fastsatt, ingen løse hjulbolter, ingen 
synlige skader. 

9. Svinglager - Ingen løse eller savnede 
deler, ingen skader, ordentlig smurt; 
ingen slark mellom lager og chassis. 

10. Svingmotoren og gir - Ingen løse deler; 
ingen synlige skader; ordentlig smurt. 

11. Motorkappe, høyre side - Ordentlig 
fastsatt; ingen løse eller savnede deler. 

12. Kontrollventil - Ingen løse eller savnede 
deler; ingen lekkasje; ingen løse 
elkabler eller hydraulikkslanger. 

13. Hydraulikkfilter - Ordentlig fastsatt, 
ingen synlige skader, ingen lekkasje. 

14. Hydraulikktank - Rett hydraulikkoljenivå 
(maskinen avstengt, kald olje, 
maskinen sammenfelt).  Tanklokket 
ordentlig skrudd igjen. 

15. Drivstoffsystem - Tanklokk fastsatt, 
ingen synlige skader eller lekkasje. 

16. Hjul / Dekk, høyre framme - Ordentlig 
fastsatt, ingen løse hjulbolter, ingen 
synlige skader. 

17. Nedre manøvreringspanel - Bryterne 
fungerer, ingen synlige skader, dekaler 
lesbare. 

18. Styresylinder - Ordentlig fastsatt; ingen 
synlige skader eller lekkasje; ordentlig 
smurt. 

19. Pendelaksel - Ingen løse eller savnede 
deler; ingen synlige skader.    

20. Styrestagsender og styrespindler - 
Ingen løse eller savnede deler; ingen 
synlige skader. 

21. Hjul / Dekk, venstre framme - Ordentlig 
fastsatt, ingen løse hjulbolter, ingen 
synlige skader. 

22. Motorkappe, venstre side - Ordentlig 
fastsatt; ingen løse eller savnede deler- 

23. Luftfilter motor - Ingen løse eller 
savnede deler; ingen synlige skader; 
filteret rent. 

24. Motorolje - Nivå på maks-markeringen 
på peilepinnen. 

25. Lyddemper og avgassystem - Ordentlig 
fastsatt, ingen lekkasje. 

26. Nødpumpe - Ingen løse eller savnede 
deler, ingen lekkasje eller savnede 
elkabler. 

27. Hydraulikkpumpe - Ingen løse eller 
savnede deler, ingen lekkasje. 

28. Batterier - Rett væskenivå, kabler 
ordentlig fastsatte, ingen synlige skader 
eller korrosjon. 

29. Hjul / Dekk, venstre bak - Ordentlig 
fastsatt, ingen løse hjulbolter, ingen 
synlige skader. 

30. Plattformsstang - ordentlig fastsatt. 
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2-5 DAGLIG FUNKSJONS-       
      KONTROLL 
Såsnart den daglige kontrollen er avsluttet 
skal det utføres funksjonstest av alle 
system på et ste fritt for hinder både over 
og rundt maskinen.  Kontroller først alle 
funksjoner med nedre manøvreringspanel, 
deretter alle funksjoner med plattformens 
manøvre. 

 
UNNGÅ ULYKKER!  DET ER FARLIG Å 
MANØVRERE EN MASKIN DERSOM EN 
MANØVERSPAK, ELLER MANØVER-
BRYTER FOR PLATTFORMEN, IKKE GÅR 
TILBAKE TIL NØYTRAL NÅR DEN SLIPPES. 
 

 
UNNGÅ KOLLISJON!  DERSOM PLATT-
FORMEN IKKE STANSER NÅR MANØVER-
BRYTEREN ELLER MANØVERSPAKEN 
SLIPPES, TA DA FOTEN BORT FRA FOT-
BRYTEREN, ELLER TRYKK INN NØD-
STOPPKNAPPEN. 
 
OBS:  Høy kjørehastighet kobles bort når 
bommen heves over horisontallinjen. 
 
1. Kontroller bommens horisontale 

begrensningsbryter.  Hev og senk 
bommene og kontroller at bevegelsen 
skjer mykt. 

 OBS:  Utfør først kontrollene fra nedre 
manøverkontroller og deretter fra platt-
formens manøverkontroller. 
2. Teleskoper bommen ut og inn flere 

ganger med bommen i ulike bom-
vinkler.  Kontroller at bevegelsen skjer 
mykt.  

3. Sving til venstre og til høyre minst 45º.  
Kontroller at svingebevegelsen skjer 
mykt. 

4. Få hjelp av noen til å kontrollere at 
indikatorlampen for chassishelling 
tennes (på plattformens manøverpanel) 
dersom en av de tre fjærene til hellings-
sensoren trykkes ned.  Dersom indi-
katorlampen IKKE tennes, må 
maskinen stenges av og ikke tas ibruk 
igjen før den er reparert. 

 
 
 
 
 

 
5. Kontroller at plattformens automatiske 

nivelleringssystem fungerer korrekt når 
bommen heves og senkes. 

6. Kontroller kurvrotatoren, at kurven kan 
svinges 75º i hver retning og at 
bevegelsen er myk. 

7. Kjør framover og bakover; kontroller at 
alt fungerer riktig. 

8. Styr til venstre og høyre; kontroller at 
styringen fungerer riktig. 

9. Fotbryteren 
 

 
FOTBRYTEREN SKAL VÆRE JUSTERT 
SLIK AT DEN SLÅR TIL (LIFTEN KAN 
MANØVRERES) NÅR DEN ER TRYKKET 
NED OMTRENT HALVVEIS.  OM BRYTEREN 
SLÅR TIL INNEN 6MM FRA BUNNEN ELLER 
TOPPNIVÅ MÅ DEN JUSTERES. 

 
 

FOTBRYTEREN SKAL TRYKKES NED FØR 
NOEN FUNKSJON AKTIVERES, ELLERS 
VIRKER IKKE FUNKSJONEN. 
 

a. Trykk ned fotbryteren og aktiver 
teleskopbevegelsen.  Ta bort foten 
fra fotbryteren, teleskopbe-
vegelsen skal da stanse.  Om ikke 
skal maskinen stenges av og ikke 
brukes før den er reparert. 

b. Trykk ned fotbryteren, manøvrer 
bom opp, ta bort foten fra 
fotbryteren, bombevegelsen skal 
nå stanse.  Om ikke skal maskinen 
stenges av og ikke brukes før den 
er reparert. 

c. Med avstengt motor: Trykk ned 
fotbryteren og forsøk å starte 
motoren.  Motoren skal ikke kunne 
starte når fotbryteren er trykket 
ned.  Om motoren starter skal 
maskinen stenges av og ikke 
brukes igjen før den er reparert. 

10. Nødstrøm, manøvrer teleskop, bomlift 
og sving med avstengt motor og 
nødpumpe aktivert. 

11. Sett velgerbryteren i posisjon "Nedre 
manøvreringspanel".  Plattformens  
manøvre skal da ikke fungere. 
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2.6  BATTERIVEDLIKEHOLD  
 

 
UNNGÅ EKSPLOSJONSSKADER!  DET MÅ 
IKKE VÆRE ÅPEN ILD, GNISTDANNELSER 
ELLER RØYKING I NÆRHETEN AV 
BATTERIENE. 
 

 
BÆR ALLTID BESKYTTELSESBRILLER 
UNDER VEDLIKEHOLD PÅ BATTERIER. 

 
1. Batteriene er vedlikeholdsfrie, bortsett 

fra at batteripolene må rengjøres som 
følger: 

2. Ta bort kabelskoene fra hver batteripol, 
en om gangen, minuspolen først.  
Rengjøre kablene med syre-
nøytraliserende løsning (bakesoda og 
vann) og en stålbørste.  Bytt kabler ved 
behov og / eller kabelsko. 

3. Rengjør batteripolene med stålbørste 
og sett tilbake kabelskoene.  Dekk med 
mineralfett. 

4. Etter at alle batteripolene er rengjort, 
kontroller at alle kabler ligger rett og 
ikke i klem.  Steng batteribeholderen. 
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Fig. 2-4 Smøreskjema 
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Tabell 2-1 Smøreskjema 

 
  

Detalj 
Antall/type 
smøre-
punkter 

 
Volum 

 
Smøre
-
middel 

Intervall Timer Not 
3 mnd 

150 t 
6 mnd 

300 t 
1 år 
600 t 

2 år 
1200 t 

 

Smøring 
1 Svinglager 1 

smørenippel 
eller med 
børste  

Så mye som 
trengs 

MPG X    Ved behov oftere 

2 Svinglager – 
Tannhjul 

Spray på Så mye som 
trengs 

Mobiltac 
375NC 

X    Ved behov oftere 

3 Hjullager bare 2-
hjulsdrift 

Smør om Så mye som 
trengs 

MPG    X  

4 Navreduksjoner Påfyllings/ 
nivåplugg 

Fyll halvfullt EPGL    X Bytt etter de første 
150 driftstimene, 
deretter hver 1200 
driftstime 

5 Hydraulikkfilter     X   Bytt etter de første 
50 driftstimene, 
deretter hver 300 
driftstime eller om 
filterindikatoren 
viser rødt. 

6 Ladefilter     X   Bytt etter de første 
50 driftstimene, 
deretter hver 300 
driftstime eller om 
filterindikatoren 
viser rødt. 

7 Hydraulikkolje Påfyllingshull 115,8 l 
(Tank) 
123.t l 
(System) 

HO    X Kontroller nivået 
daglig 
Bytt olje hver 1200 
driftstime. 

8 Sugesiler (i tank) 2        X Ta bort og rengjør 
når 
hydraulikkoljen 
byttes. 

9 Styresylinder 2 Så mye som 
trengs 

MPG X   X  

1
0 

Pendelsylinder 2 Så mye som 
trengs 

MPG X     

Motorer 
1
1 

Oljebytte med filter 
– Ford 

Påfylling/ 
filterpatron 

4.7 l EO X    Kontroller nivået 
daglig, bytt hver 
150 driftstime. 
Kontroller nivået 
på peilepinnen. 

1
2 

Oljebytte med filter 
– Deutz 

Påfylling/ 
filterpatron 

6 l (motor) 
**4.5 l (kjøler) 

EO X    Kontroller nivået 
daglig, bytt hver 
600 driftstime. 
Kontroller nivået 
på peilepinnen. 

1
4 

Drivstoffilter – Ford Filterelement     X   

1
5 

Drivstoffilter – Deutz Filterelement     X   

1
6 

Luftfilter – Ford Filterelement    X   Eller ifølge 
filterindikator 

1
7 

Luftfilter – Deutz Filterelement       X    Eller ifølge 
filterindikator 

Anmerkninger Forklaringer 
Smøreintervallene er basert på kjøring under normale forhold. For maskiner som går i skift eller 
som arbeider i vanskelige miljø skal intervallene forkortes. 

EO 
EPGL 

 
 

HO 
 

MPG 

Motorolje 
Olje tilsvarende 
Hypoidolja f.eks 
GX90 
Hydraulikkolje, 
viskositet 22 
Fett 

**  Ved oljebytte på Deutz oljekjølte motorer skal både motoren og kjøleren tømmes. Motoren kan 
overfylles (10.5 liter) Start motoren og la den gå til termostaten åpner, kjøleren fylles da opp på 
noen minutter. Steng av og vent i ca 2 minutter. Kontroller deretter oljenivået igjen. 
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Fig. 2-5 Momenttabell 
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SEKSJON 3.  BRUKERENS ANSVAR OG MASKINKONTROLL 
 
3-1 ALLMENT 
 

 
ETTERSOM PRODUSENTEN IKKE HAR 
KONTROLL OVER HVORDAN MASKINEN 
BRUKES ER DET FØRERENS ANSVAR Å 
MANØVRERE MASKINEN PÅ RIKTIG OG 
SIKKER MÅTE. 
Denne delen av instruksjonsboken gir 
informasjon som trengs for å forstå 
hvordan maskinens manøverkontroller 
fungerer samt maskinens begrensninger.  
Det er viktig at føreren leser og forstår 
hvordan maskinen skal manøvreres før 
den tas i bruk.  Dette er viktig for optimal 
og sikker liftmanøvrering. 
 
3-2 PERSONLIG TRENING 
Liften er et personlig redskap; derfor er det 
viktig at den manøvreres og vedlikeholdes 
av personer som har vist at de forstår 
hvordan maskinen skal manøvreres og 
vedlikeholdes.  Videre er det av største 
viktighet at alt personale som skal 
manøvrere eller vedlikeholde maskinen er 
trent riktig så at de forstår alle 
maskinfunksjonene før den manøvreres.  
Personer under påvirkning av rusmidler, 
eller personer som lider av svimmelhet, må 
ikke tillates å manøvrere maskinen. 

 
Trening av førere.  
Trening av førere skal inkludere følgende: 
1. Hvordan plattformens og nedre 

manøverkontroller, nødsystem og 
sikkerhetssystem fungerer, samt deres 
begrensninger. 

2. Kjennskap og forståelse av denne 
instruksjonsboken, alle sikkerhets- og 
varselsdekaler på maskinen. 

3. Alle generelle regler, begrensninger og 
sikkerhetsanvisninger som finnes og 
liftmanøvrering, inkludert trening i å 
kjenne igjen og unngå potensielle farer 
på arbeidsplassen. 

4. Riktig bruk av all personlig sikker-
hetsutrustning, spesielt bruk av sikker-
hetssæle eller andre godkjente 
fallbeskyttelser, festet i avsatte feste-
punkter på plattformen. 

 

 
 
5. Tilstrekkelig kunnskap om maskinens 

mekaniske funksjon, slik at eventuelle 
feil eller potensielle feil oppdages 
umiddelbart. 

6. Den sikreste måten å manøvrere 
maskinen nær hinder ovenfor 
maskinen, og nær hull, kanter, skrått 
underlag og i forhold til underlagets 
bæreevne osv. 

7. Hvordan maskinen skal manøvreres i 
nærheten av elledninger for å unngå 
potensielle risker. 

8. Andre krav som stilles for spesielle 
anvendelser av maskinen. 

 
Overvåkning av trening 
All trening skal ledes av en kvalifisert 
person og på en plass fri for hinder, inntil 
føreren har lært seg å manøvrere 
maskinen i trange omgivelser. 
 
Førerens ansvar 
Føreren må instrueres om at han/hun har 
ansvaret og bestemmer om maskinen skal 
tas ut av arbeid på grunn av feil eller på 
grunn av at han bedømmer forutsetningene 
for et visst arbeid som farlige. 
OBS:  Produsenten eller JLG Ind. NORGE 
AS kan gi kvalifisert trening for første 
maskin som leveres, og deretter på 
forespørsel. 
 
3.3 MANØVRE OG INSTRUMENT 
OBS:  Denne maskinen har kontrollpaneler 
med symboler for å vise manøver-
funksjonene.  Symboler med korrespon-
derende funksjoner vises i fig. 3-5 og 3-6. 

 
Nedre manøverkontroller 

 
UTFØR SÅ MANGE FUNKSJONS-
KONTROLLER SOM MULIG FRA DE NEDRE 
MANØVERKONTROLLENE. 
HVIS DET BEFINNER SEG PERSONALE PÅ 
PLATTFORMEN MÅ DISSE GI TILLATELSE 
DERSOM DEN SKAL MANØVRERES FRA 
DE NEDRE MANØVERKONTROLLENE. 
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OBS:  Når Strøm/Nødstoppsbryteren er i 
stilling "PÅ" og motoren ikke er igang, lyder 
en alarm som indikerer at tenningen er 
"PÅ”. 
 

 
NÅR MOTOREN ER AVSTENGT SKAL 
STRØM/NØDSTOPPBRYTEREN VÆRE I 
POSISJON "AV" FOR Å HINDRE AT 
BATTERIET LADES UT. 
 
1. Strøm / Nødstoppbryter 

Dra ut strøm/nødstoppbryteren for å gi 
strøm til tenning og elsystemet.  Trykk 
den inn for å stoppe motoren og bryte 
manøverstrømmen.  Denne bryteren 
må bære dratt ut dersom det skal 
manøvreres fra plattformens eller de 
nedre manøverkontrollene.  Med denne 
manøverbryteren kan maskinen 
stenges i en nødsituasjon av personal 
som ikke kan manøvrere en lift, men 
som kjenner igjen en nødstoppknapp.   

 
2. Motorstart / Nødpumpe 

En tilbakefjærende strømbryter på 
nedre manøverpanel som gir strøm til 
startmotoren eller til nødpumpen.  For å 
starte motoren må bryteren holdes opp 
inntil motoren har startet.  For å 
aktivere nødpumpen holdes bryteren 
nede så lenge som nødpumpen skal 
være i bruk. 

 
OBS:  Nødpumpen fungerer bare om det 
ikke finnes noen hydraulikktrykk, og kan 
ikke brukes når motoren er igang. 
 

a. Nødpumpen gir nok strøm til å 
manøvrere maskinens basis-
funksjoner om hovedpumpen eller 
motoren ikke fungerer.  Både bom-
løft, teleskopering og sving kan 
utføres med nødpumpen. 

b. Observer at funksjonshastighetene 
er betydelig mindre enn normalt, på 
grunn av at nødpumpen gir lite 
strøm.  

OBS:  Under manøvrering med 
nødpumpen skal bare en bevegelse 
aktiveres om gangen (samtidig 
manøvrering av flere bevegelser kan 
overbelaste pumpens 12V motor). 

c. Sett velgerbryteren for plattform / 
Nedre manøvreringspanel i 
posisjon "Nedre manøvrerings-
panel"”. 

d. Sett Strøm/Nødstoppbryteren i 
stilling "PÅ" og trå ned fotbryteren. 

e. Aktiver manøverbryteren eller 
manøverspaken for ønsket be-
vegelse og hold den igjen. 

f. Trykk manøverbryteren for Strøm / 
Nødpumpe nedover og hold den 
igjen. 

g. Slipp manøverbryteren for Strøm / 
Nødpumpe og deretter valgt 
manøverbryter eller manøverspak. 

h. Sett Strøm / Nødstoppbryteren i 
posisjon "AV”. 

 
3. Velgerbryter for plattformens-/nedre 

manøverkontroller. 
En 3-trinns nøkkelbryter forsyner 
plattformens manøvre med strøm når 
den er i posisjon "Plattform".  I posisjon 
"Nedre manøvreringspanel" gir den 
strøm til nedre manøvreringspanel og 
kobler da bort plattformens manøvre.  
Når nøkkelen slippes går den 
automatisk tilbake til posisjon "AV”. 

OBS:  Når velgerbryteren settes i 
midtstilling er manøverstrømmen til både 
plattformens- og nedre manøverkontoller 
avstengt.  Ta bort nøkkelen for å forhindre 
at manøvrene aktiveres. 
OBS:  Manøverbryterne for Start / Nød-
pumpe, Bomløft, Sving, Plattforms-
nivellering, Teleskop og Plattformsrotasjon 
er fjærbelastet og går tilbake til nøytral når 
de slippes. 
 

 
PASS PÅ AT INTET PERSONALE BEFINNER 
SEG RUNDT ELLER UNDER PLATTFORMEN 
UNDER MANØVRERING AV BOMMEN. 
 

 
UNNGÅ STORE PERSONSKADER!  
MASKINEN MÅ IKKE MANØVRERES 
DERSOM MANØVERSPAKENE ELLER 
MANØVERBRYTERNE IKKE GÅR TILBAKE 
TIL NØYTRAL NÅR DE SLIPPES. 
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Fig. 3-1 Nedre manøvreringspanel 
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4. Bomløft 
Med denne manøverbryteren kan 
bommen heves eller senkes når den 
settes i stilling "OPP" eller "NED”. 

5. Teleskop 
Med denne manøverbryteren kan tele-
skopet skyves ut eller dras inn når 
bryteren settes i  stilling "UT" eller 
"INN”. 

6. Sving 
Med denne manøverbryteren kan 
svingbordet svinges 360º.  For å 
aktivere svingebevegelsen settes 
manøverbryteren i stilling "VENSTRE" 
eller "HØYRE”. 

7.  Timeteller 
En timeteller, montert i nedre venstre 
hjørne av manøverpanelet, registrerer 
antall driftstimer.  Siden den er koblet 
inn på motorens oljekrets registreres 
kun antall motortimer.  Opp til 9.999,9 
timer kan registreres og  måleren kan 
ikke nullstilles. 

8. Plattformsrotasjon 
Med en 3-nivås manøverbryter kan 
plattformen svinges til venstre eller til 
høyre. 

9. Manuell nivellering av plattformen 
Med denne 3-nivås manøverbryteren 
kan føreren kompensere for den 
forskjellen som oppstår i det auto-
matiske nivelleringssystemet, ved å 
sette manøverbryteren i stilling "OPP" 
eller i stilling "NED”. 

10. Bevegelig jibb (om montert) 
Med denne manøverbryteren kan 
jibben manøvreres opp eller ned. 

11. Ladeindikator 
Når denne tennes, indikerer det at noe 
har oppstått i batteri eller ladekretsen, 
og at det trengs service. 

12. Indikator luftfilter 
Når denne tennes, indikerer det at 
luftfilteret skal byttes. 

13. Indikator for motorens oljetrykk 
Når denne indikatoren tennes, indikerer 
det at motorens oljetrykk er lavere enn 
normalt og at service er nødvendig. 
 
 
 
 

14. Indikator for transmisjonspumpens filter 
Når denne tennes indikerer det at 
filteret for ladepumpen er tett og må 
byttes.  Denne indikatoren har en inne-
bygd temperatursensor slik at det ikke 
skal forekomme feil indikering pga. at 
hydraulikkoljen er kald. 

15. Indikator for kjølevæsketemperatur 
(Ford og Isuzu). 
Når denne tennes indikerer det at 
kjølevæsketemperaturen er for høy og 
at det trengs service. 

16. Indikator for hydraulikkfilter 
Når denne tennes er hydraulikkfilteret 
tett og må byttes. 

17. Indikator for motoroljetemperatur 
(Deutz) 
Når denne tennes indikerer det at 
motoroljen, som også brukes som 
kjølemiddel for motoren, er unormalt 
høy og at det trengs service.  

 

 
Fig. 3-2 Nedre målerpanel  

 
18. Motorfeil (Gjelder Ford) 

Om det oppstår elektrisk feil tennes 
denne indikatoren og forblir tent inntil 
feilen er reparert.  For å finne en 
spesifikk feil må feilkodene kontrolleres 
i samsvar med EFI (Engine Control 
Module) 
 

19. Indikator for lavt drivstoffnivå. 
Når denne tennes indikerer det at 
drivstoffnivået er lavt (tilsvarer 1/8 av 
full tank). 
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20. Gløding 
Når denne tennes indikerer det at 
gløding er aktivert.  Gløding aktiveres 
automatisk med tenningskretsen og 
gløder i ca 7 sekunder.  Start motoren 
når indikatorlampen er slukket. 

 
Plattformens manøverkontroller 
Når start aktiveres fra plattformen skal 
velgerbryteren for Plattform/Nedre 
manøvreringspanel stå i posisjon 
"Plattform", og nødstoppknappen på 
plattformens manøverpanel og på nedre 
manøverpanel være utdratt. 
OBS:  Når motoren startes skal fotbryteren 
ikke være nedtrykket.  Fotbryteren skal 
trykkes ned når plattformens manøvre skal 
aktiveres. 
OBS:  Disse maskinene er utstyrt med en 
7-sekunders forsinkelsestimer.  Når fot-
bryteren trykkes ned må det velges 
funksjon innen 7 sekunder, ellers må fot-
bryteren slippes opp og trykkes ned en 
gang til. 

1.  Fotbryter. 
Fotbryteren må trykkes ned for at 
plattformens funksjoner skal kunne 
aktiveres. 

 
UNNGÅ ULYKKER!  IKKE BLOKKER ELLER 
FJERN FOTBRYTEREN I NEDTRYKKET 
STILLING. 

 
FOTBRYTEREN SKAL VÆRE JUSTERT 
SLIK AT DEN SLÅR TIL (LIFTEN KAN 
MANØVRERES) NÅR DEN ER TRYKKET 
NED CA HALVVEIS.  DERSOM BRYTEREN 
SLÅR TIL MINDRE ENN 6 MILLIMETER FRA 
BUNN- ELLER TOPPSTILLING, MÅ DEN 
JUSTERES. 
2. Nødstopp-/strømbryter 

En strømbryter med "AV-PÅ" funksjon 
og en separat tilbakefjærende 
strømbryter for Start/Nødpumpe gir 
strøm til startmotoren når tenningen er i 
stilling "PÅ" og manøverbryteren for 
"Start" trykkes framover. 

3. Funksjonsindikator 
Denne grønne indikatorlampen mar-
kerer at fotbryteren er trykket ned og at 
plattformens manøvre er klar til å 
aktiveres.  
 
 

For å aktivere manøvrene, trykk ned 
fotbryteren og velg manøver innen 7 
sekunder.  Manøvrene forblir aktivert 
så lenge det ikke blir et opphold som 
overstiger 7 sekunder fra en bevegelse 
er aktivert til neste aktiveres.  
Om tiden er lengre enn 7 sekunder 
slokner den grønne indikatorlampen og 
fotbryteren må da slippes opp for igjen 
å trykkes ned. 

4. Signalhorn 
Med denne manøverknappen aktiveres 
signalhornet for å varsle personale 
rundt maskinen. 

5. Hellingsindikator 
Denne orange indikatorlampen viser, 
når den tennes, at chassiset heller mer 
enn 3º.  Om indikatorlampen tennes 
når bommen er hevet eller ut-
teleskopert må bommen teleskoperes 
inn og senkes ned til under horisontal-
linjen, og maskinen må flyttes så den 
står vannrett før bommen heves eller 
teleskoperes ut igjen.  Om bommen er 
over horisontallinjen og maskinen heller 
3º, lyder en alarm og krabbe-
hastigheten er automatisk aktivert. 

 

 
OM INDIKATORLAMPEN TENNES NÅR 
BOMMEN ER HEVET ELLER 
UTTELESKOPERT SKAL BOMMEN 
TELESKOPERES INN OG SENKES TIL 
UNDER HORISONTALLINJEN.  MASKINEN 
SKAL PLASSERES SÅ DEN STÅR 
VANNRETT FØR BOMMEN HEVES ELLER 
TELESKOPERES UT IGJEN. 
 
OBS:  Manøverspakene for bomløft, sving 
og kjøring er fjærbelastet og går 
automatisk tilbake til nøytral når de slippes. 

 
UNNGÅ STORE PERSONSKADER!  
MASKINEN MÅ IKKE BRUKES DERSOM 
MANØVERSPAKER ELLER MANØVER-
BRYTERE IKKE GÅR TILBAKE TIL 
NØYTRAL NÅR DE SLIPPES. 
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6. Bom / Sving 
Med denne joysticken manøvreres bom 
og sving.  Før joysticken framover for å 
heve bommen og bakover for å senke 
bommen.  Før joysticken til høyre for å 
svinge til høyre, og til venstre for å 
svinge til venstre.  Manøvrer 

proporsjonalt ved at å benytte vrideren 
for funksjonskontroll. 

OBS:  Bom og sving kan manøvreres 
samtidig, men da minsker bevegelses-
hastigheten. 

 

 

 
Fig. 3-3 Plattformens manøvre 

7. Teleskop 
Med denne manøverbryteren 
manøvreres teleskopet ut eller inn når 
bryteren settes i stilling "UT" eller 
"INN”. 

8. Kjøring / Styring 
Med denne joysticken kjøres maskinen 
framover når den settes i stilling 
"FRAMOVER", og bakover når den 
settes i stilling "BAKOVER".  Med 
joysticken kan kjørehastigheten 
varieres trinnløst mellom fort og 
langsomt. 

Om tommelbryteren på toppen av 
joysticken trykkes ned på venstre side, 
styrer maskinen til venstre, og om den 
trykkes ned på høyre side styrer 
maskinen til høyre. 

OBS:  Styrebevegelsene blir omvendte 
dersom bommen er plassert over 
framakselen. 
OBS:  Når bommen er hevet ca 11º over 
horisontallinjen kobles lav kjørehastighet 
automatisk inn.  
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MANØVRER IKKE MASKINEN DERSOM 
HØYHASTIGHET KAN AKTIVERES NÅR 
BOMMEN ER HEVET OVER HORISONTAL-
LINJEN. 

9. Funksjonshastighet 
Med denne vrideren kan funksjons-
hastigheten varieres for funksjoner som 
har manøvre gruppert til høyre for 
vrideren.  
Bruk begge hender for å få en myk 
manøvrering av disse funksjonene: vri 
vrideren mot solen til "Langsom"-
posisjon, velg manøverbryter for ønsket 
bevegelse og aktiver den, vri deretter 
vrideren mot solen til ønsket hastighet 
er oppnådd.  
For å få en myk avslutning av be-
vegelsen føres vrideren mot solen for å 
senke hastigheten, og deretter slippes 
manøverbryteren. 
Om vrideren vris mot solen til det høres 
et klikk aktiveres krabbehastigheten for 
alle manøvre, inkludert kjøring, bomløft 
og sving.  Denne krabbehastigheten 
skal brukes for å finjustere plassering 
av plattformen nær gjenstander.  Et 
sneglesymbol brukes for å indikere 
krabbehastighet.  Dette symbolet finnes 
ved vrideren for funksjonshastighet og 
ved de proporsjonale joystickene som 
en påminnelse. 

10. Manøverbryter for Kjørehastighet/Kraft 
Med denne 3-nivås manøverbryteren 
velges maksimal kjørehastighet når 
bryteren settes framover, ved at driv-
motorene får minste strøm samtidig 
som motorturtallet økes når joysticken 
for kjøring aktiveres.  
Om bryteren slås bakover gis maksimal 
kraft for å kjøre på ujevnt underlag og 
oppover, ved at drivmotorene får 
maksimal strøm samtidig som motor-
turtallet øker når joysticken for kjøring 
aktiveres.  
Når bryteren settes i midtstilling kjøres 
maskinen så stille som mulig ved et 
mellomnivå på motorturtallet og 
maksimal strøm til drivmotorene. 

11. Indikator krabbehastighet 
Lyser grønt når vrideren for 
fuksjonshastighet settes i stilling for 
krabbekjøring, som en påminnelse om 

at alle funksjoner fungerer med 
krabbehastighet. 

12. Plattformsrotasjon 
Denne manøverbryteren aktiverer platt-
formsrotasjon til høyre eller til venstre 
når den settes i stilling "Høyre" eller 
"Venstre”. 

13. Plattformsnivellering 
Med denne manøverbryteren kan 
føreren justere plattformsnivelleringen 
ved å sette bryteren i stilling "Opp" eller 
"Ned”. 

14. Bevegelig jibb (460SJ, om montert) 
For å heve jibben må denne bryteren 
føres framover, og for å senke må den 
føres bakover. 

15. Valg av drivstoff (Gjelder bensin/gass) 
Med denne bryteren velges bensin eller 
gass som drivstoff.  Drivstoffsystemet 
må ikke tømmes før det byttes drivstoff, 
slik at det ikke blir noen forsinkelse når 
det byttes drivstoff med motoren igang. 

16. Belysning (om montert) 
Med denne bryteren aktiveres 
belysningen på manøverpanelet og 
strålekasterne.  Tenningen må ikke 
være slått på for at belysningen skal 
kunne tennes, så vær forsiktig slik at 
batteriet ikke lades ut.  Hovedbryterne 
og/eller tenningsbryteren på nedre 
manøverpanel bryter strømmen til all 
belysning. 

17. Feilindikator motor (gul) 
Denne tennes samtidig som det lyder 
en alarm når maskinens kraftkilde 
trenger service.  Et av nedenforstående 
tenner indikatoren og aktiverer 
alarmen:  lavt motoroljetrykk, høy 
kjølevannstemperatur, tett luftfilter, lav 
ladestrøm, tett hydraulikkfilter eller tett 
filter for ladepumpe. 

18. Indikator påkjøringsbeskyttelse (om 
montert) 
Når den gule indikatoren tennes betyr 
det at plattformens påkjøringsbe-
skyttelse har kommet i kontakt med 
noe.  Alle funksjoner brytes inntil forbi-
koblingen trykkes inn.  I denne 
stillingen kobles krabbehastigheten inn. 

19. AC Generator (om montert)   
Når denne grønne indikatoren er tent 
indikerer det at generatoren er igang. 
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20. Indikator drivstoffnivå 
Viser nivået i drivstofftanken.  Når 
denne indikatoren tennes er det ca. 15 
liter drivstoff igjen. 

 
21. Nødpumpe 

Med denne manøverbryteren aktiveres 
den elektriske nødpumpen.  (Bryteren 
er tilbakefjærende og må holdes i 
posisjon så lenge nødpumpen skal 
brukes). 
Nødpumpen gir tilstrekkelig strøm til å 
manøvrere maskinens basisfunksjoner 
om det har oppstått feil på 
hovedpumpen eller motoren. Med 
nødpumpen kan bomløft, teleskop og 
sving aktiveres. 
Manøverhastigheten er lavere enn 
normalt på grunn av den lave 
strømmen som nødpumpen gir. 

 
 

DET MÅ IKKE AKTIVERES FLERE 
FUNKSJONER SAMTIDIG UNDER 
MANØVRERING MED NØDPUMPEN.  DET 
KAN RESULTERE I AT NØDPUMPENS 
MOTOR OVERBELASTES. 
 
OBS:  Nødpumpen skal senke plattformen 
ned til bakken dersom det oppstår feil på 
maskinens normale kraftkilde.  Undersøk 
feilen og reparer før maskinen brukes 
igjen.  Manøvrering skjer i samsvar med 
følgende: 
 

a. Sett velgerbryteren for plattform / 
Nedre manøvreringspanel i stilling 
"Nedre manøvreringspanel”. 

b. Sett Strøm / Nødstoppbryteren i 
stilling "PÅ”. 

c. Trykk ned fotbryteren. 
d. Aktiver manøverbryteren eller -

spaken for ønsket bevegelse og 
hold den igjen. 

e. Trykk manøverbryteren for Strøm / 
Nødpumpe nedover og hold den 
igjen.  Slipp manøverbryteren for 
Strøm / Nødpumpe, valgt 
manøverbryter eller manøverspak 
og fotbryteren. 

f. Sett Strøm / Nødstoppsbryteren i 
stilling "AV”. 

 

3.4 DEKALER OG SKILTER 
 

Les og forstå alle dekaler og skilter.  
Manøvrer ikke en maskin der FARE-, 
VARSELS-, SE OPP eller 
INSTRUKSJONS-dekalene eller skiltene er 
uleselige eller mangler. 
Dersom en dekal er skadd, fjern den 
rengjør flaten nøye før en ny dekal 
monteres. 
 
OBS:  Bruk reservedelsnummeret for hver 
dekal ved bestilling av skilter og dekaler.  
(Se fig. 3-4, plassering av SE OPP-, FARE 
og VARSELS-dekaler.)  
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Fig. 3-4.  Plassering av SE OPP-, FARE- og VARSELS-dekaler 
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FUNKSJON SYMBOL FUNKSJON SYMBOL 
 
Kjørehastighet 

 

 
 
Hovedbom 

 
 
Valg av styremåte 

 

 
Sving 

 
 
Plattforms-- 
nivellering 

 

 
Funksjonshastighet 

 
 
Chassishelling 

 
 

 
Plattforms- 
rotasjon 
 

 
 
Krabbehastighet 

 

 
Bevegelig jibb 

 
 
Indikering 230 kg 
plattformslast  

 
Indikering 
drivstoffnivå 
(Ved 
plattformsmanøvre) 

 

 
 
Motorvarsel 

 

 
Bevegelig jibb 

 
 
 
Lavt drivstoffnivå 
(Ved nedre 
manøvreringspanel)  

 
Hovedteleskop 

 
 
 
AC Generator på  

 

 
 
Valg av drivstoff 

 
Fig. 3-5 Symboler, manøverpanel - Side 1 av 2 
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FUNKSJON SYMBOL FUNKSJON SYMBOL 
 
Gløding 

 

 
Forbikobling 
påkjøringsbeskyttelse 

 

 
Funksjonsindikering 

 

 
Påkjøringsbeskyttelse 

 
 
Strøm/ 
Nødstopp 
 

 

 
Kjøring 

 
 
Start/ 
Nødpumpe 

 
 

 
Styring 
 

 

Fig. 3-5 Symboler, manøverpanel - Side 2 av 2 
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SEKSJON 4. MANØVRERING 
 

4.1 BESKRIVELSE 
Denne maskinen er en selvgående hy-
draulisk lift med en arbeidsplattform 
montert på toppen av en hevbar, ledd- og 
svingbar teleskopbom.  JLGs lifter er 
produsert for å hjelpe personale med 
verktøy å nå opp i høyden.  Maskinen kan 
brukes til å nå arbeidsplasser lokalisert 
over maskiner eller over utstyr plassert på 
bakkenivå. 
JLG-liften har et primært manøverpanel på 
plattformen.  Med manøvrene på dette 
panelet kan føreren kjøre liften framover og 
bakover samt styre den.  Føreren kan også 
heve og senke, teleskopere bommen ut 
eller inn, samt svinge til venstre eller høyre 
90º.  Dersom maskinen er utstyrt med 
svingbar jibb kan den heves, senkes og 
svinges til venstre eller høyre.  
Standardbommen kan svinges 357º til 
venstre eller høyre fra chassisets 
sentrumslinje.  
Maskinen har også nedre manøver-
kontroller (når disse brukes, kobles 
plattformens manøverkontroller bort) som 
kan heve, senke og teleskopere bommen.  
Videre kan svingbevegelse, plattforms-
rotasjon og (om montert) bevegelig jibb 
manøvreres.  Disse manøvrene skal bru-
kes i nødsfall til å senke plattformen til 
bakken dersom føreren på plattformen av 
en eller annen grunn ikke kan gjøre det.   
Instruksjons- og varselsdekaler er montert 
ved begge manøverstedene samt på andre 
plasser av maskinen.  Det er viktig at 
føreren vet hvor disse dekalene finnes og 
at han leser dem ofte for å ha dem ferskt i 
minnet.  Vibrasjonene som denne 
maskinen gir er ikke farlige for føreren på 
plattformen.  
JLG liftene er produsert for å gi en effektiv 
og sikker funksjon dersom de vedlike-
holdes og manøvreres i samsvar med 
produsentens anvisninger på maskinen og 
i instruksjonsboken.  Liksom ved andre 
typer maskiner er føreren meget viktig for 
at det skal bli en sikker og effektiv funksjon 
av liften. 
Det er absolutt nødvendig at JLG liften 
vedlikeholdes regelmessig i samsvar med 
denne instruksjonboken og i samsvar med 
vedlikeholdsmanualen, samt at eventuelle 
feil, slitasje, skader eller modifikasjoner 

som oppstår umiddelbart rapporteres til 
maskineieren og at en maskin med feil ikke 
tas i bruk før den er reparert. 
JLG liften er ikke ment å brukes til løft av 
annet materiale enn det som brukes av 
personer som arbeider på plattformen.  Det 
er forbudt å løfte ting som stikker utenfor 
plattformen.  Liften må ikke brukes som 
løftekran eller til å støtte konstruksjoner ol.. 
Maskinen er utstyrt med en batteridrevet 
nødpumpe som gir hydraulisk kraft dersom 
maskinens normale kraftkilde ikke 
fungerer.  Denne nødpumpen kan 
manøvreres både fra plattformens og fra 
det nedre manøverpanelet.  Følg instruk-
sjonene ved det nedre manøverpanelet. 
JLG liften drives av en hydraulikkpumpe 
som gir olje til motorer og sylindre for ulike 
funksjoner.  De hydrauliske komponentene 
kontrolleres av el-styrte hydraulikkventiler 
ved hjelp av manøverspaker og manøver-
brytere.  Hastigheten på de funksjonene 
som manøvreres med manøverspaker 
styres med manøverspaken.  
Funksjoner som manøvreres ved hjelp av 
manøverbrytere slås enten PÅ eller AV, og 
høyere eller lavere hastighet velges med 
hastighetsvrideren.  En fotbryter på platt-
formen må trykkes ned før noen funksjon 
kan aktiveres.  Denne fotbryteren fungerer 
også som nødstopp når den slippes opp. 
JLG liften er en 2-hjulsdrevet maskin, (4-
hjulsdrift er ekstrautstyr), som drives av en 
hydraulisk motor for hvert drivhjul.  Hver 
drivmotor er utstyrt med fjæransatt 
hydraulisk frigjort brems, (4-hjulsdrevne 
maskiner har bare brems på bakhjulene).  
Disse bremsene ansettes automatisk hver 
gang manøverspaken for kjøring føres 
tilbake til nøytralstilling. 
Maks last er følgende: 
  460SJ – 230 kg (maskiner med jibb) 
 400S – 230 kg for CE. 
 Dette betyr at med en plattformslast på 
230 kg eller mindre kan plattformen 
plasseres dit bommen når, med maskinen 
oppstilt på et jevnt, fast, horisontalt 
underlag. 



SEKSJON 4 – MANØVRERING 
 

Uppdaterad 28/4/00 
4-2 -JLG Lift - 3121812 

 
4.2 GENERELT 
I denne seksjonen av instruksjonsboken 
gis den informasjonen som trengs for å 
kunne manøvrere liften, dvs informasjon 
om start, stopp, kjøring, styring, parkering, 
lasting av plattformen, og om transport av 
liften. 

Det er viktig at føreren leser og forstår 
hvordan liften skal manøvreres før 
manøvreringen starter. 
 
4.3 MANØVERSPESIFIKASJONER 
Før manøvrering skal føreren ha lært seg 
maskinens kapasitet og 
manøverspesifikasjoner.  Referer til tabell 
4-1. 

 
Tabell 4-1 Manøverspesifikasjoner 
 Modell 400S Modell 460S 
Maks. Last 230 kg 230 kg 
Evne til bakkekjøring (sammenfelt) 2-hjulsdrift-30% 

4-hjulsdrift-45% 
2-hjulsdrift-30% 
4-hjulsdrift-45% 

Maks sidehelling (sammenfelt) 5° 5° 
Maks vertikal plattformshøyde 12 m 14 m 
Maks horisontal rekkevidde 10 m 12 m 
Utvendig svingradius 5 m 5 m 
Innvendig svingradius 2 m 2 m 
Maks dekkbelastning Se dekal Se dekal 
Maks kjørehastighet 2 m/sek 2 m/sek 
Krabbehastighet og kjøring med bom over 
horisontallinjen 

0.5 m/sek 0.5 m/sek 

Totalvekt std. 2+hjulsdrevet maskin (tom plattform, 
luftfylte dekk) 

Ca. 5700 kg Ca. 7200 kg 

 
4.4 MANØVERKARAKTERISTIKK  
     OG BEGRENSNINGER 
Generelt 
Nøyaktig kjennskap til maskinens 
manøverkarakteristikk og begrensninger er 
det første kravet som skal stilles til en 
bruker, uansett brukerens kunnskaper om 
liknende maskiner. 

Dekaler 
Viktig informasjon å tenke på under 
manøvrering er angitt på FARE-, VARSEL-
, SE OPP, VIKTIG og INSTRUKSJONS-
dekaler ved plattformens og nedre 
manøverkontrollene. Disse dekalene er 
plassert på ulike steder for raskt å kunne gi 
føreren informasjon om eventuelle farer 
involvert i en viss type av manøvrering, 
samt informasjon om maskinens 
begrensninger.  Se "FORORD" for 
definisjonen av disse dekalene. 

Kapasitet 
Heving av bommen over horisontallinjen 
med eller uten last på plattformen er basert 
på følgende forutsetninger: 
1. Maskinen står på et fast og vannrett 

underlag. 
2. Lasten er innenfor det som er angitt av 

produsenten. 
3. Alle maskinsystemene fungerer riktig. 
4. Dekkene er pumpet til angitt lufttrykk. 
5. Maskinen er ikke modifisert etter at den 

forlot fabrikken. 
Stabilitet 
Denne maskinen er stabil i alle 
manøverposisjoner såfremt den er i 
originalutførsel og dersom den manøvreres 
med tillatt last på et jevnt, vannrett og fast 
underlag. Maskinens stabilitet er basert på 
to nivå som kalles STABILITET 
FRAMOVER og STABILITET BAKOVER.  
Maskinens posisjon ved minste stabilitet 
framover vises i fig. 3-1 og posisjon i 
minste stabilitet bakover vises i fig. 3-2. 
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FOR Å UNNGÅ AT MASKINEN VELTER FRAMOVER ELLER BAKOVER MÅ DET ALDRI 
LASTES MER ENN TILLATT OG IKKE MANØVRERES PÅ SKRÅNENDE UNDERLAG. 
 
 

 
Fig. 4-1 Minste stabilitet framover. 
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Fig. 4-2 Minste stabilitet bakover 
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4.5 START AV MOTOREN 
OBS:  Første gang motoren startes skal 
det alltid gjøres fra nedre 
manøvreringspanel. 
 
Start 
1. Kontroller motoroljenivået, fyll på ved 

behov. 
2. Kontroller drivstoffnivået, fyll på ved 

behov. 
3. Kontroller at luftfilterets komponenter er 

på plass og ordentlig fastsatt. 
 

 
OM IKKE MOTOREN STARTER 
UMIDDELBART MÅ DU IKKE LA 
STARTMOTOREN ARBEIDE FOR LENGE.  
STARTER DEN IKKE ETTER ANDRE 
FORSØK MÅ STARTMOTOREN KJØLNE I 2-
3 MINUTTER.  STARTER DEN HELLER IKKE 
ETTER FLERE FORSØK, REFERER TIL 
MOTORENS INSTRUKSJONSBOK. 
 
OBS:  Før maskiner utstyrt med 
dieselmotor skal føreren vente til 
indikatoren for gløding er slukket før 
motoren startes. 
 
4. Sett velgerbryteren i stilling "Nedre 

manøvreringspanel".  Sett Strøm / Nød-
stoppbryteren i stilling "PÅ" (utdratt) og 
før deretter manøverbryteren for 
Start/Nødpumpe oppover og hold igjen 
til motoren har startet. 

 
 

LA MOTOREN BLI VARM FØR DEN 
BELASTES. 
5. Stopp motoren etter at den har fått 

tilstrekkelig med tid til å varmes opp. 
6. Sett velgerbryteren i stilling "Plattform”. 
7. Dra ut Strøm/Nødstoppbryteren på 

plattformens manøverpanel og trykk 
deretter manøverbryteren for motorstart 
framover og hold igjen til motoren har 
startet. 

OBS:  Fotbryteren skal ikke være 
nedtrykket når motoren startes.  Hvis 
motoren starter med nedtrykket fotbryter 
skal maskinen ikke manøvreres før den er 
reparert. 
 
 

Avstengning 
 

 
DERSOM DET OPPSTÅR FEIL PÅ 
MOTOREN SÅ DEN MÅ STOPPES MÅ 
FEILEN UNDERSØKES OG REPARERES 
FØR MASKINEN TAS IBRUK IGJEN. 
1. La motoren gå på tomgang i 3-5 

minutter så den kjølner. 
2. Sett manøverbryteren for Strøm / Nød-

stopp i stilling "AV" (inntrykket). 
3. Sett nøkkelbryteren i stilling "AV”. 
 
4.6 KJØRING 

 
KJØR BARE PÅ FAST VANNRETT UNDER-
LAG DERSOM BOMMEN ER UTTELE-
SKOPERT OG HEVET OVER HORISONTAL-
LINJEN. 
 
UNNGÅ Å MISTE KONTROLLEN OVER 
MASKINEN SLIK AT DEN VELTER!!   
IKKE KJØR I BAKKER ELLER SKRÅNINGER 
HVOR HELLINGEN OVERSTIGER DET SOM 
ER ANGITT PÅ DEKALENE PÅ 
CHASSISETS VENSTRE SIDE. . 
MANØVERBRYTEREN FOR HASTIGHET / 
KRAFT SKAL STÅ I FRAMOVER-STILLING 
UNDER BAKKEKJØRING.  VÆR EKSTRA 
FORSIKTIG UNDER KJØRING BAKOVER, 
OG SPESIELT NÅR DET KJØRES MED 
HEVET PLATTFORM, IKKE MINST DERSOM 
DET ER HINDRE UNDER 2 METER FRA 
NOEN DEL AV MASKINEN.  BRUK BOMMEN 
FOR Å MANØVRERE PLATTFORMEN NÆR 
KONSTRUKSJONER EL.   BRUK ALDRI 
KJØRING FOR Å PLASSERE PLATT-
FORMEN! 
 

 
PASS PÅ AT BOMMEN ER PLASSERT 
OVER BAKAKSELEN FØR KJØRING  
DERSOM BOMMEN ER OVER 
FRAMAKSELEN (STYRENDE AKSEL) BLIR 
KJØRE- OG STYREFUNKSJONENE OM-
VENDTE. 
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Fig. 4-3 Bakker og skråninger 

 
Kjøring framover og bakover 
 
1. For kjøring framover:  Mens motoren er 

igang trykkes fotbryteren ned og 
manøverspaken for kjøring settes i 
"Framover"-posisjon og holdes i 
posisjonen under kjøringen. 

OBS:  Bomfunksjonene er låst mens 
kjøring og styring er aktivert. 
2. For kjøring bakover:  Trykk ned 

fotbryteren og sett manøverspaken for 
kjøring i "Bakover"-stilling, og hold den 
der under hele kjøringen. 

3. Trykk ned fotbryteren og tommel-
bryteren for styring i posisjon "HØYRE" 
eller "VENSTRE" for styring til hhv. 
høyre og venstre. 

4. For å oppnå maks kjørehastighet føres 
manøverspaken for kjøring framover 
(eller bakover) så mye som mulig mens 
følgende manøverbrytere aktiveres:  
Sett manøverbryteren for KJØRE-
HASTIGHET / KRAFT i "FORT"-
posisjon (framover).  Før kjøringen 
stoppes skal manøverbryteren settes i 
følgende stilling: 
Sett manøverbryteren for KJØRE-
HASTIGHET / KRAFT i posisjon 
"SAKTE" (bakover). 

5. For kjøring oppoverbakke settes 
manøverbryterne som følger: 
Sett manøverbryteren for KJØRE-
HASTIGHET / KRAFT i posisjon 
"FORT" (framover). 

 
OBS:  For mykere manøvrering under 
kjøring med utteleskopert bom skal 
manøverspaken for kjøring settes i 
posisjon "Sakte" før kjøringen stoppes.  
 
4.7 STYRING 
Trykk ned fotbryteren og trykk på 
tommelbryterens høyre eller venstre side 
for å svinge til hhv. høyre og venstre. 

 
FØR KJØRING, PASS PÅ AT BOMMEN ER 
PLASSERT OVER BAKAKSELEN.  OM 
BOMMEN ER OVER FRAMAKSELEN 
(STYRENDE AKSEL), BLIR KJØRE- OG 
STYREFUNKSJONENE OMVENDT. 

 
 
4.8 PARKERING OG FORVARING 
1. Parker maskinen i "Kjøreposisjon";  

bommen nedsenket over bakakselen, 
alle lokk stengt og tenningen avstengt. 

2. Kontroller at bremsene holder 
maskinen på plass. 

3. Legg klosser foran og bak hjulene 
4. Sett velgerbryteren i "AV"-posisjon og 

ta bort nøkkelen. 
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4.9 PLATTFORM 
 
Lasting fra bakkenivå. 
1. Plasser chassiset på et jevnt og vann-

rett underlag. 
2. Fordel lasten jevnt på plattformen 

dersom total last er under 230 kg.  Start 
deretter manøvreringen. 

 
Lasting av plattform over bakkenivå. 
 
Før lasting av plattformen over bakkenivå: 
 
1. Bestem hva total vekt på plattformen 

blir før lastingen begynner, dvs inkl. 
personer, verktøy og tilbehør). 

2. Start lastingen dersom total last blir 
mindre enn 230 kg. 

 

Justering av plattformhelling. 
 
1.  For å justere plattformhellingen 

oppover (mot bommen), trå ned 
fotbryteren, trykk manøverbryteren for 
plattformsnivellering mot "OPP"-
posisjon og hold igjen til plattformen er 
nivellert. 

2. For å justere plattformhelling nedover 
(fra bommen), trykk manøverbryteren 
for plattformsnivellering mot "NED"-
posisjon og hold igjen til plattformen er 
nivellert. 

Plattformsrotasjon. 
 
1. For å rotere plattformen til venstre, 

trykk ned fotbryteren, før manøver-
bryteren for plattformsrotasjon til 
VENSTRE og hold den igjen til ønsket 
posisjon er nådd. 

2. For å rotere plattformen til høyre, trykk 
ned fotbryteren, før manøverbryteren 
for plattformsrotasjon til HØYRE og 
hold den igjen til plattformen er i ønsket 
posisjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 BOM 
 

EN ORANGE VARSELSLAMPE PÅ 
MANØVERPANELET TENNES DERSOM 
CHASSISET HELLER 4º ELLER MER.  
SVING ELLER HEV IKKE OVER 
HORISONTALLINJEN NÅR DENNE LAMPEN 
LYSER. 
STOL IKKE PÅ HELLINGSALARMEN SOM 
PÅ ET WATER.  HELLINGSALARMEN INDI-
KERER AT CHASSISET HELLER 4º ELLER 
MER.  CHASSISET SKAL VÆRE VANNRETT 
FØR SVINGEBEVEGELSER UTFØRES, 
ELLER FØR BOMMEN HEVES OVER 
HORISONTALLINJEN. 
UNNGÅ AT MASKINEN VELTER!!  DERSOM 
DEN ORANGE VARSELSLAMPEN TENNES 
NÅR BOMMEN ER HEVET OVER HORISON-
TALLINJEN MÅ PLATTFORMEN SENKES 
TIL BAKKENIVÅ.  OMPLASSER SÅ 
MASKINEN SLIK AT DEN STÅR VANNRETT 
FØR BOMMEN HEVES IGJEN. 
DET ER LOV Å KJØRE I BAKKER OG 
SKRÅNINGER MED BOMMEN UNDER 
HORISONTALLINJEN DERSOM HELLINGEN 
IKKE OVERSTIGER DET SOM ER ANGITT 
PÅ SERIENUMMERPLATEN. 
UNNGÅ ULYKKER!!  MANØVRER ALDRI 
MASKINEN OM EN MANØVERBRYTER 
ELLER -SPAK IKKE GÅR TILBAKE TIL 
NØYTRAL NÅR DEN SLIPPES. 
UNNGÅ KOLLISJON!!  HVIS PLATTFORMEN 
IKKE STANSER NÅR EN MANØVERBRYTER 
ELLER -SPAK SLIPPES MÅ DU TA FOTEN 
BORT FRA FOTBRYTEREN ELLER BRUKE 
NØDSTOPPKNAPPEN FOR Å STANSE 
MASKINEN. 
 
Sving. 
Trå ned fotbryteren og aktiver 
manøverspaken for sving til høyre eller 
venstre. 

 
KONTROLLER NØYE AT DET ER 
TILSTREKKELIG PLASS RUNDT MASKINEN 
FØR ALLE SVINGEBEVEGELSER 
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Heving og senking av bommen. 
 
OBS:  Bommen kan ikke løftes dersom 
den er nær maksimal høyde og plattformen 
ikke er nivellert.  
For å heve eller senke bommen, trå ned 
fotbryteren og sett manøverspaken i "OPP" 
eller "NED" posisjon inntil den har ønsket 
høyde. 
 
Teleskopering av bommen. 
 
For å teleskopere bommen ut eller inn, 
trykk ned fotbryteren, sett 
manøverbryteren for teleskopering i 
"UT" eller "INN" posisjon og hold igjen 
inntil bommen har ønsket lengde. 
 
4.11    AVSTENGNING OG  
           PARKERING 
For å stenge av og parkere maskinen, gjør 
som følger: 
1. Kjør maskinen til en beskyttet plass. 
2. Pass på at bommen er senket ned over 

drivakselen (bakre aksel).  
3. La motoren gå på tomgang i 3-5 

minutter så temperaturen synker. 
4. Sett velgerbryteren for "Plattform / 

Nedre" (på nedre manøverpanel) i 
midtstilling "AV" og ta bort nøkkelen.  
Sett Strøm/Nødstoppbryteren i stilling 
"AV" (nedover). 

5. Dekk over plattformens manøverpanel 
ved behov for å beskytte dekaler og 
manøverbrytere. 

 
4.12 LØFT OG SURRING AV  
        MASKINEN  
 
Når maskinen transporteres skal 
bommen være helt nedkjørt og 
innteleskopert og maskinen ordentlig 
surret på lastebilen.  Det er fire 
surrebøyler på chassiset, en i hvert 
hjørne.  (Se fig. 4-4 og fig. 4-5).  Sperr 
svingen før maskinen skal 
transporteres langt. 
 
 
 

Om det er nødvendig å løfte maskinen 
med løftekran er det viktig at 
løfteutstyret bare festes i de avsatte 
løftebøylene, (se fig. 4-6). 
OBS:  Løftekran og løfteutstyr må ha 
en minste kapasitet av: 
400S-2WD (luftfylte dekk)-5681 kg 
400S-2WD (skumfylte dekk)–6171 kg 
460SJ-2WD (luftfylte dekk)-7192 kg 
460SJ-2WD (skumfylte dekk)-7682 kg 
 

 
OVENFORSTÅENDE ER ABSOLUTT 
MINSTE VEKTER.  KONTROLLER 
MASKINENS VEKT FØR LØFTING. 
 
OBS:  Det er surrebøyler framme, i 
midten og bak på chassiset.  
Løftebøyler er plassert framme på 
maskinen og ved innfestingsakselen på 
bommen.  (Se fig. 4-6 og dekaler for 
løft og surring ). 
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OBS:  Når maskinen transporteres på ujevnt underlag eller lengre strekninger skal 
bommen støttes og surres dersom den ikke hviler på bomstøtten.  Dette forhindrer at 
bommen gynger opp og ned, og forhindrer dermed skader under transporten. 

Fig. 4-4 Surring 400S-modeller 
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OBS:  Når maskinen transporteres på ujevnt underlag eller lengre strekninger skal 
bommen støttes og surres dersom den ikke hviler på bomstøtten.  Dette forhindrer at 
bommen gynger opp og ned, og forhindrer dermed skader under transporten.. 

Fig. 4-4 Surring 460SJ-modeller 
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Fig. 4-6 Løft og surring
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4.11 TEST AV PENDELAKSEL (OM  
        MONTERT) 
 

 
DET SKAL UTFØRES TEST AV 
LÅSESYSTEMET HVER 3. MÅNED, HVER 
GANG DET BYTTES KOMPONENT I 
SYSTEMET OG DERSOM SYSTEMET IKKE 
FUNGERER SOM DET SKAL. 
 
OBS!  Pass på at bommen er helt 
innteleskopert og nedsenket rett over 
drivakselen før testen utføres. 

1. Plasser en 15,2 cm  høy treblokk med 
oppkjøringsrampe foran venstre forhjul. 

2. Start maskinen fra plattformens 
manøverpanel. 

3. Før manøverspaken for kjøring sakte til 
posisjon "Langsomt framover" og kjør 
maskinen forsiktig opp på treblokken. 

4. Sving maskinen forsiktig til høyre inntil 
bommen peker rett mot høyre. 

5. Med bommen til høyre, før 
manøverspaken for kjøring sakte til 
posisjon "Langsomt bakover" og kjør 
maskinen ned fra treblokken. 

6. Få hjelp av noen som kontrollerer at 
venstre framhjul er låst og at det ikke 
ligger an mot bakken. 

7. Sving bommen forsiktig tilbake til 
utgangspunktet.  Når bommen er nær 
utgangsstillingen (rett over 
drivakselen), skal låsesylindrene slippe 
det venstre framhjulet og la det hvile 
mot bakken. 

8. Plasser en 15 cm høy treblokk med 
oppkjøringsrampe foran høyre forhjul. 

9. Før manøverspaken for kjøring sakte til 
posisjon "Langsomt forover" og kjør 
maskinen forsiktig opp på treblokken. 

10. Sving maskinen forsiktig til venstre 
inntil bommen peker rett mot venstre. 

11. Med bommen til venstre, før 
manøverspaken for kjøring sakte til 
posisjon "Langsomt bakover" og kjør 
maskinen ned fra treblokken. 

12. Få hjelp av noen som kontrollerer at 
høyre forhjul er låst og at det ikke ligger 
an mot maskinen. 

13. Sving bommen forsiktig tilbake til 
utgangspunktet.  Når bommen er nær 
utgangsstillingen (rett over 
drivakselen), skal låsesylindrene slippe 
det høyre forhjulet og la det hvile mot 
bakken. 

14. Om låsesylindrene ikke fungerer 
ordentlig må en kvalifisert mekaniker 
reparere systemet før maskinen brukes 
igjen.



SEKSJON 4 – MANØVRERING 
 

 
3120494 -JLG Lift - 4-13 

4.14 SLEP 
 

 
FARE FOR AT MASKINEN BEGYNNER Å 
RULLE.  MASKINEN HAR INGEN 
SLEPEBREMSER.  SLEPEFARTØYET MÅ 
KUNNE KONTROLLERE MASKINEN UNDER 
SLEP.  SLEP PÅ OFFENTLIG VEI ER 
FORBUDT.  DERSOM INSTRUKSJONENE 
IKKE FØLGES KAN DET FØRE TIL STORE 
PERSONSKADER ELLER DØDSFALL. 
 
MAKS SLEPEHASTIGHET ER 8 KM/T OG 
IKKE FOR LENGRE TID ENN 30-45 
MINUTTER. 
 
MAKS STIGNING UNDER SLEP ER 25% 
 
Før maskinen slepes skal følgende 
utføres: 
 

 
SLEP IKKE MASKINEN MENS MOTOREN ER 
IGANG ELLER MENS NAVREDUKSJONENE 
ER INNKOBLET. 
 
1. Teleskoper bommen inn og senk den 

ned over bakre drivaksel, i linje med 
chassiset. 

2. Koble ut navreduksjonene ved å vende 
på inn/ut-koblingsplaten (se fig. 4-7).  
Etter avsluttet slep skal følgende 
utføres: 

3. Koble navreduksjonene inn igjen ved å 
vende på inn/ut-koblingsplaten (se fig. 
4-7). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 4-7 Navreduksjon Inn/Ut-
koblingsplate 
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Denne side tom
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SEKSJON 5 EKSTRAUTSTYR 

 
 
5.1 BENSIN- GASS-SYSTEM 
(Gjelder bensinmotorer) 
 
Beskrivelse 
 
Med dette systemet kan en vanlig 
bensinmotor kjøres på enten bensin eller 
gass.  Systemet inkluderer gassflasker, 
montert på chassiset, samt de nødvendige 
ventilene og manøverbryterne for å kunne 
bytte fra bensindrift til gassdrift eller 
omvendt. 
 
Den 2-nivås manøverbryteren på 
plattformens manøverpanel settes i stilling 
"Bensin" for å gi manøverstrøm til å åpne 
avstengningsventilen til bensinen og 
stenge gasstilførselen.  Settes den i stilling 
"Gass" gis det manøverstrøm for å stenge 
bensintilførselen og åpne gasstilførselen. 
 

 
DET ER MULIG Å BYTTE FRA ETT 
DRIVSTOFF TIL ET ANNET UTEN Å STANSE 
MOTOREN.  VÆR YTTERST FORSIKTIG OG 
IAKTTA FØLGENDE INSTRUKSJONER. 
 
Bytte fra bensin til gass 
 
1. Start motoren fra nedre manøverpanel. 
2. Åpne ventilen på gassflasken ved å vri 

den mot solen. 
3. Mens motoren går på bensin og er 

ubelastet skal manøverbryteren for valg 
av drivstoff, plassert på plattformens 
manøverpanel, settes i posisjon 
"Gass". 

 
Bytte fra gass til bensin  
 
1. Mens motoren går på gass og er 

ubelastet skal manøverbryteren for valg 
av drivstoff, plassert på plattformens 
manøverpanel, settes i posisjon 
"Bensin”. 

2. Steng kranen på gassflasken. 
 
 
 

 
 
 
 
5.2  PENDELAKSEL 
Den pendlende framakselen er festet i 
chassiset med en pivotaksel.  Dette gjør at 
alle fire hjul kan ha kontakt med underlaget 
under kjøring på ujevnt underlag.  Til 
pendelakselen finnes det 2 stk. 
låsesylindre koblet mellom chassiset og 
akselens hjulender.  Disse låsesylindrene 
tillater akselen å pendle når bommen er 
sentrert bakover og låser akselpendlingen 
når bommen svinges. 
 
 
5.3 PLATTFORM MED PÅKJØRINGS-
BESKYTTELSE 
       
Dette systemet inneholder et vattert 
rekkverk, noe større enn plattformen, 
montert på plattformens nedre del.  Fire 
brytere er montert i hvert hjørne på 
rekkverket. Disse bryterne er montert slik 
at dersom antennen kommer i kontakt med 
en gjenstand brytes strømmen til 
plattformens manøvre og alle funksjoner 
stenges av. 
 
 
5.4 4-HJULSDRIFT  
Inneholder drivmotorer, bremser (kun på 
bakhjulene) og navreduksjoner for hvert 
hjul for å gi ekstra veigrep.  Dette systemet 
har enten fast framaksel eller pendelaksel. 
 
 
5.5 PLATTFORM MED 340 KG MAKS- 

LAST 
Gir maks plattformslast på 340 kg i alle 
posisjoner. 
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5.6 UTSTYR FOR LAVE   
      TEMPERATURER 
 
Deutz motor med gløding 
 
Glødestiften montert på motoren aktiveres 
når tenningen settes i stilling "PÅ" og er 
aktivert i 7 sekunder. 
 

 
I tillegg til glødestiften inkluderer dette 
utstyret også et varmeelement i 
hydraulikktanken og en type el-filt for 
batteriet.  Disse komponentene kan enten 
kobles inn sammen eller hver for seg, for å 
lette oppstart i lave temperaturer. 
 
Deutz motor med eterstart  
 
Eterstartsystemet på dieselmotoren er 
automatisk for å gi startspray til motoren 
ved behov.  En sensorbryter, montert på 
motoren, aktiverer eterinjeksjonen når 
motoren er kald.  Denne sensoren gir ingen 
eter når motoren er varm. 
 

 
 

 
sammen eller hver for seg for å lette 
oppstart i lave temperaturer. 
 
Fordmotor 
Det er to ulike system for lave 
temperaturer; en motorvarmer, montert på 
motorblokken, og et system for lave 
temperaturer som også inneholder 
motorvarmer. 
 
Motorvarmeren er en elektrisk varmer, 
montert på motorblokkens venstre side 
(innsug).  Når varmen tilsluttes varmes 
kjølevannet opp før motoren startes. 
 
Utstyret for lave temperaturer består av 
ovenfor nevnte motorvarmer, et 
varmeelement for hydraulikktanken og el-
filt for batteriet.  Disse komponentene kan 
enten kobles inn sammen eller hver for seg 
for å lette oppstart i lave temperaturer. 
 
5.7 KJØREALARM 
Et 12V signalhorn, montert på svingbordet 
gir signal når manøverspaken for kjøring 
aktiveres, for å varsle personal rundt 
maskinen. 
 
5.8 GENERATOR 
En el-generator, montert på maskinen gir 
220V til plattformens uttak.  Dette utstyret 
gir tilstrekkelig strøm for håndverktøy.  
(220V, 2500W, 12Amp (Deutz). 
 
5.9 SKUMFYLTE DEKK 
Eliminerer punkteringer ved at de er fylt 
med polyuretanskum.  For bruk på 
underlag der det er fare for punktering. 
 
5.10 ROTERENDE VARSELSLYS 
Et gult eller rødt, roterende varselslys kan 
monteres på motorkappen eller på 
plattformen.  Det aktiveres med en 2-nivås 
strømbryter.  Når bryteren er "PÅ" aktiveres 
varselslyset. 

I tillegg inkluderer også dette utstyret et 
varmeelement i hydraulikktanken og en 
type Av el-filt for batteriet.  Disse 
komponentene kan enten kobles inn  
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5.11 SYLINDERBESKYTTELSE 
En gummibeskyttelse kan monteres som 
beskyttelse over stempelstangen.  Dette 
beskytter stempelstangen når den er kjørt 
ut.  Denne beskyttelsen kan monteres på 
bomløftesylindrene, slavesylinderen, 
hovedsylinderen og styresylinderen. 
 
5.12 BOMTØRKER 
 
En U-formet neoprenbit monteres foran på 
basebommen.  Denne biten tørker av 
oversiden og sidene på teleskopseksjonen.  
Underkant av teleskopseksjonen tørkes 
med en rett bit neopren, montert på 
grunnbommen. 
  
5.13 SEMILARVER 
Dette utstyret består av stållarver og 
larvehjul.  Larvehjulene monteres på 
chassiset framfor drivhjulene.  Stållarvene 
legges rundt drivhjulene og larvehjulene.  
Med dette utstyret får maskinen bedre grep 
under terrengkjøring. 
 
5.14  MILJØPAKKEN 
Miljøpakken gir ekstra beskyttelse for 
hydraulikksystemet, manøverspaker og 
manøverbrytere, sylindre, bomwire og 
glideplater og til motorens innsug, mot 
støv, sand og andre skadelige elementer.  
Pakken er laget for maskiner som blir utsatt 
for maling, sandblåsing ol.  Pakken består 
av bomtørker, sylinderbeskyttelse, lufter til 
hydraulikktanken, innsugsfilter til motoren 
og beskyttelse for manøverpanelet. 
 
5.15   BEVEGELSESALARM 
En bevegelsesalarm gir lydsignal dersom 
det kjøres manøver fra kurven med 
fotbryteren nedtrykket, og med 
nøkkelbryteren i stilling "Plattform".  Dette 
for å varsle personer rundt maskinen. 
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Denne side tom. 
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SEKSJON 6.  NØDMANØVRERING 
 

6.1 GENERELT 
Denne seksjonen av instruksjonsboken gir 
informasjon om hvilke prosedyrer og hvilke 
manøvre som skal brukes i en 
nødsituasjon.  Alt personale som kommer i 
kontakt med maskinen skal repetere 
instruksjonsboken, inkludert denne 
seksjonen, før manøvrering og deretter 
med jevne mellomrom . 
 
6.2 NØDSLEP 
Slep av denne maskinen er forbudt om den 
ikke er utstyrt for slep.  Visse steg er dog 
tatt fro at maskinen skal kunne flyttes.  
Følgende skal bare gjøres når det er 
ABSOLUTT nødvendig å flytte maskinen 
for å kunne reparere den. 
 
1. Blokker hjulene slik at maskinen ikke 

kan rulle. 
2. Koble ut navreduksjonene ved å vende 

på inn- /ut-koblingen. 
3. Koble fast passelig drafartøy, ta bort 

blokkeringen fra hjulene og flytt 
maskinen. 

 
Etter at maskinen er flyttet, gjøre følgende: 
 
1. Plasser maskinen på et vannrett, fast 

underlag. 
2. Blokker hjulene så at maskinen ikke kan 

rulle. 
3. Koble inn navreduksjonene ved igjen å 

vende på inn- / ut-koblingsplaten. 
4. Ta bort blokkeringen fra hjulene. 
 
6.3  NØDMANØVRE OG HVOR DE 
ER PLASSERT. 
 
Strøm / Nødstoppbryter. 
 
1. En rød soppformet bryter er montert 

både på plattformens- og nedre 
manøverpanel.  Når den trykkes inn 
stanser maskinen umiddelbart. 

 
 
 
 

 
KONTROLLER DAGLIG AT NØDSTOPP-
KNAPPENE FUNGERER SOM DE SKAL OG 
AT INSTRUKSJONENE VED MANØVER-
PANELENE ER LESBARE. 
 
2. Nødstoppbryteren montert på platt-

formen skal dras opp før normal 
manøvrering.  I en nødsituasjon skal 
den trykkes ned med håndflaten for 
umiddelbart å stanse maskinen. 

 
Nedre manøverpanel 
De nedre manøverkontrollene er plassert 
på høyre side av svingbordet.  Kontrollene 
på dette manøverpanelet skal kunne 
manøvrere plattformsnivellering, bom og 
sving fra bakken.  Sett nøkkelbryteren for 
valg av Nedre / Plattformsmanøvre i 
posisjon "NEDRE" og hold  den igjen, 
manøvrer deretter ønsket bevegelse. 
 
Nødpumpe 
Det er en tilbakefjærende manøverbryter 
på plattformens og på nedre 
manøverpanel.  Om en av disse bryterne 
aktiveres starter nødpumpen.  Nødpumpen 
skal brukes dersom maskinens normale 
kraftkilde av en eller annen grunn ikke 
fungerer.  Nødpumpen gir strøm til bomløft, 
teleskop og sving.  Aktiver i samsvar med 
følgende: 

1. Sett velgerbryteren for Plattform / 
Nedre manøvreringspanel i 
posisjon "Plattform”. 

2. Sett manøverbryteren for Strøm / 
Nødstopp i posisjon "PÅ”. 

3. Trykk ned og hold igjen fotbryteren. 
4. Aktiver ønsket manøverbryter eller 

manøverspak og hold den igjen. 
5. Sett manøverbryteren for 

nødpumpen i stilling "PÅ" og hold 
den igjen. 

6. Slipp manøverbryteren for 
nødpumpen, valgt manøverbryter 
og fotbryteren. 

7. Sett Strøm / Nødstoppbryteren i 
posisjon "AV" (trykk den inn). 
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For å aktivere nødpumpen fra nedre 
manøverpanel: 
 

1. Sett velgerbryteren for Plattform / 
Nedre manøvreringspanel i 
posisjon "Nedre manøvrerings-
panel”. 

2. Sett manøverbryteren for Strøm / 
Nødstopp i posisjon "PÅ”. 

3. Aktiver ønsket manøverbryter og 
hold den igjen. 

4. Sett manøverbryteren for nød-
pumpen i stilling "PÅ" og hold den 
igjen. 

5. Slipp manøverbryteren for nød-
pumpen og valgt manøverbryter. 

6. Sett strøm / Nødstoppbryteren i 
stilling "AV" (trykk den inn). 

 
6.4 NØDMANØVRERING 
 
Fra nedre manøvreringspanel 
 
HVORDAN NEDRE MANØVRERINGSPANEL 
SKAL BRUKES I EN NØDSITUASJON. 
 
Bakkepersonale skal vite hvordan 
maskinen skal manøvreres med nedre 
manøvreringspanel.  Treningen skal in-
kludere maskinmanøvrering, å lese denne 
seksjonen av instruksjonsboken, samt 
manøvrering i simulerte situasjoner. 
 
Føreren er ikke istand til å 
manøvrere maskinen. 
 
OM FØREREN SITTER FAST ELLER AV 
ANDRE ÅRSAKER IKKE KAN MANØVRERE 
MASKINEN FRA PLATTFORMEN: 
 

 
MANØVRER IKKE MED MASKINENS 
NORMALE KRAFTKILDE DERSOM 
PERSONALET SITTER FAST.  BRUK 
NØDPUMPEN ISTEDENFOR. 
 
1. Manøvrer liften fra nedre manøvrerings-

panel BARE dersom du får hjelp av 

andre personer med utstyr (løftekran, 
travers osv) som trengs for å løse 
situasjonen på en sikker måte. 

 
2. Annet kvalifisert personale på 

plattformen kan bruke plattforms-
manøvrene.  DERSOM PLATTFORMS-
MANØVRENE IKKE FUNGERER RIKTIG, 
AVBRYT UMIDDELBART MANØVRE-
RINGEN. 

 
3. Løftekra, gaffeltruck eller annet 

tilgjengelig utstyr skal brukes for å 
stabilisere maskinen og få ned personer 
på plattformen dersom maskinens 
manøvre ikke fungerer. 

 
Plattform eller bom sitter fast i 
oppkjørt stilling. 
 
Dersom bommen eller plattformen sitter 
fast i en konstruksjon eller utstyr i oppkjørt 
stilling, må alt personale i sikkerhet før 
maskinen manøvreres fra plattformens 
eller nedre manøvreringspanel.  Kun da 
kan det gjøres forsøk på å frigjøre 
plattformen.  Manøvrer aldri en maskin slik 
at ett eller flere hjul mister bakkekontakten. 
 
Om maskinen har vært utsatt for en 
ulykkeshendelse skal det utføres en nøye 
inspeksjon av maskinen, og alle funksjoner 
skal kontrolleres først fra nedre 
manøvreringspanel og deretter fra 
plattformens manøvre.  Kjør aldri opp 
plattformen høyere enn 3 meter før du er 
sikker på at maskinen fungerer riktig. 
 
 
6.5  ULYKKESRAPPORTERING 
 
Det er viktig at alle eventuelle ulykker 
umiddelbart meldes til JLGs forhandler, 
selv om ingen personer er skadet. 
 

KONTAKT JLG Ind. NORGE AS 
 

Dersom dette ikke gjøres innen 48 timer 
etter at ulykken har skjedd kan det 
resultere i at maskingarantien bortfaller. 
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