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1 GENERELT 
 
1.1 FORORD 
 
Hensikten med denne manualen er å gi kunden informasjon som er nødvendig for å 
bruke maskinen på riktig måte. 
 
All informasjon i denne bruksanvisningen må LESES og FORSTÅS før maskinen tas 
i bruk. MANUALEN ER ET VIKTIG TILBEHØR - oppbevar den alltid sammen med 
maskinen.. 
 
PRODUSENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROLL OVER HVORDAN MASKINEN 
BRUKES, OG DET ER BRUKERENS ANSVAR Å OVERHOLDE 
SIKKERHETSRUTINENE. 
 
ALL INFORMASJON I DENNE BRUKSANVISNINGEN FORUTSETTER AT 
MASKINEN BRUKES UNDER RIKTIGE ARBEIDSFORHOLD. ENDRINGER OG 
INNGREP I MASKINEN ER STRENGT FORBUDT. 
 
HUSK ALLTID AT UTSTYRET BARE ER SÅ SIKKERT SOM PERSONENE SOM 
BRUKER DET. 
 

FARE, ADVARSEL, VIKTIG, INSTRUKSJONER OG OBS 
 
Informasjon som er merket med et av disse ordene, i bruksanvisningen eller på 
maskinen, defineres slik: 
 
FARE: OM INSTRUKSJONENE IKKE FØLGES MEDFØRER DET LIVSFARE 
ELLER FARE FOR ALVORLIG SKADE PÅ PERSONELL. 
 
ADVARSEL: OM INSTRUKSJONENE IKKE FØLGES KAN DET MEDFØRE 
LIVSFARE ELLER ALVORLIG SKADE PÅ PERSONELL. 
 

 
 
 
ADVARSELSSYMBOLET BRUKES FOR Å MARKERE 
POTENSIELLE FAREMOMENTER SOM KAN MEDFØRE 
LIVSFARE ELLER ALVORLIG SKADE HVIS INSTRUKSJONENE 

IKKE FØLGES. 
 
VIKTIG OG INSTRUKSJONER: MARKERER PROSEDYRER SOM ER VIKTIGE 
FOR SIKKER BRUK OG FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ MASKINEN. 
 
OBS: MARKERER GENERELLE SIKKERHETSREGLER OG/ELLER 
PROSEDYRER FOR BRUK AV MASKINEN. 
 
DET ER EIERENS/BRUKERENS ANSVAR Å KJENNE TIL OG OVERHOLDE ALLE 
GJELDENDE LOVER OG BESTEMMELSER, OG ANDRE KRAV TIL SIKKER BRUK 
AV DETTE UTSTYRET. 

WARNING  
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1.2 FORMÅL 

 
Disse bruksinstruksjonene inneholder all informasjon som kreves for sikker 
bruk av alle Niftylift HR21-maskiner drevet av likestrømsmotor eller 
dieselmotor, eller kombinasjon av disse. 
 
For mer teknisk informasjon, kretsdiagrammer og instruksjoner for vedlikehold 
som ikke kreves utført av opplært servicepersonell.. 

 
1.3 INTRODUKSJON AV "HEIGHT-RIDER"-SERIEN (SELVGÅENDE) 

 
All informasjon, illustrasjoner, detaljer og beskrivelser i denne 
bruksanvisningen er gyldige på trykketidspunktet. Niftylift forbeholder seg 
retten til å endre, modifisere eller forbedre sine produkter uten forpliktelse til å 
utføre tilsvarende endringer å tidligere produserte maskiner.. 
 
Hvis du ønsker mer informasjon etter å ha lest denne bruksanvisningen, 
kontakt Niftylift representant på følgende adresse 

 
   Brødr. Jørgensen as    
   Ågotnes Næringspark 
   5363 Ågotnes     Faks: 56 31 55 21        
   Hordaland         e-post:  post@brjorgen.no  
 
   Web. Adr.:    www.brjorgen.no 
    
 
 

De selvgående maskinene i Niftylift  "HEIGHT RIDER" -serien styres fra 
plattformen og har plass til to personer med utstyr. Den gir en arbeidshøyde 
på opp til 21,2 m, og har en maksimal løftekapasitet på 225 kg i hele 
arbeidsdiagrammet. 
 
Kompakt og smalt understell og liten svingradius kombinert med svingservo og 
god rekkevidde sikrer god manøvreringsevne og maksimal effektivitet. 
 
Dekk med godt grep og kraftige hydrauliske hjulmotorer gir uovertruffen ytelse 
og mulighet til å kjøre med høy hastighet når bommene er i nedfelt posisjon. 
Automatisk bremse og lydalarmer som aktiveres av hellingssensoren når 
hellingen overstiger 5 grader sikrer at brukeren ikke arbeider på hevet 
plattform mens maskinen står på usikkert underlag. 
 
Niftylift Height Rider gir tilgang til vanskelige arbeidsområder på en rask, 
sikker og kostnadseffektiv måte, både innendørs og utendørs, og til en lang 
rekke arbeidsoppgaver på steder over bakken. 
 
FØLGENDE MODELLER KAN LEVERES: 
D :- DIESEL   
 

mailto:post@brjorgen.no
http://www.brjorgen.no
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1.4 GENERELLE SPESIFIKASJONER 
 FUNKSJON     HR 21 4x4 
 
MAKSIMAL ARBEIDSHØYDE   21,20m    
 
MAKSIMAL HØYDE - PLATTFORM  19,20m  
 
MAKSIMAL SIDEVEIS REKKEVIDDE  13,20m 
 
MAKSIMAL HØYDE - NEDFELT   2.15m   
 
MAKSIMAL BREDDE - STANDARD  2,25m   
 
MAKSIMAL LENGDE - NEDFELT  5.00m   
 
MAKSIMAL LØFTE KAPASITET   225kg   
 
HJULAVSTAND     2,3m (2x4 & 4x4)   
 
SVINGRADIUS - UTVENDIG   3.97m  
                          - INNVENDIG   0,78m  
 
DREIERADIUS - TÅRN    355o    
OVERHENG BAK - TÅRN    0,49m    
KJØREHASTIGHET (4x4 wd)   6,6 km/t 
KJØREHASTIGHET HEVET PLATTFORM 1,0 km/t 
 
PLATTFORMSTØRRELSE, L x B  1.8m x 0.7m   
 
BAKKEKLARING      320mm 
 
KONTROLLSYSTEM (drift) Fullt proporsjonalt elektrisk over hydraulikk 
KONTROLLSYSTEM (bom)  Fullt proporsjonalt hydraulisk 
 
HYDRAULIKKTRYKK (drift)   250 Bar 
HYDRAULIKKTRYKK (bom)   200 Bar 
 
DEKK       SKUMFYLTE 
 
MAKSIMAL BAKKESTIGNING (4x4)  45% 
 
 
BRUTTOVEKT   (4x4)  6120kg 
      (2x4)  5760kg 
 
MAKSIMAL PUNKTBELASTNING pr. dekk 152kN/cm2 
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DRIFT D (Diesel) Kubota V1505 
 
  
     
 
 
 
 
1.5 IDENTIFIKASJON 

 
 
 
 
 
Produsentens skiltplate festes på foten av hver maskin når den produseres. 
Kontroller at alle deler er stemplet og er lesbare. 
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2 SIKKERHET 
 
2.1 OBLIGATORISKE SIKKERHETSTILTAK 

 
 Når du bruker Niftylift er sikkerhet det aller viktigste. For å kjenne til alle aspekter 

ved bruk av maskinen må alle som bruker maskinen ha lest og forstått 
bruksanvisningen som dekker bruk av maskinen, vedlikehold og service. Hvis det 
oppstår tvil om noen av punktene i bruksanvisningen, kontakt forhandleren eller 
Niftylift. 

 
Før en Niftylift-maskin tas i bruk må det kontrolleres at ingen av 
hovedkomponentene er skadet eller deformert. Kontroller også at det ikke er 
lekkasjer eller skadde slanger i det hydrauliske systemet, og at det ikke er skader 
på elektriske kabler eller dekslene til de elektriske komponentene. Skadet utstyr 
må ikke under noen omstendighet brukes. Reparer alle feil før maskinen tas i 
bruk. Kontakt forhandleren eller Niftylift dersom du er i tvil. Se adresser foran på 
manualen.  (se adressen foran på manualen). 

 
PRODUSENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROLL OVER 
HVORDAN MASKINEN BRUKES, OG DET ER BRUKERENS 
ANSVAR Å OVERHOLDE SIKKERHETSRUTINENE. 
MANGLENDE FORSTÅELSE ELLER OVERHOLDELSE AV 
SIKKERHETSREGLENE KAN MEDFØRE ALVORLIG ELLER 
LIVSFARE. 

 
2.1.1  

Niftylift-maskinen må bare brukes av personell som har fått opplæring på 
samme eller lignende modell. 

 
2.1.2  

Bruk alltid Niftylift-maskinen i overensstemmelse med produsentens 
instruksjoner 
for sikkerhet og bruk av modellen. 
 

2.1.3  
Før maskinen tas i bruk hver dag, og i begynnelsen av hvert skift, må det 
utføres en visuell inspeksjon av Niftylift-maskinen, og en funksjonstest, 
inkludert men ikke begrenset til bruks- og nødkontroller, sikkerhetsutstyr, 
personellets beskyttelsesbekledning, inkludert fallbeskyttelse, lekkasjekontroll 
av luft- hydraulikk- og drivstoffsystemer, kabler og kabelfester, løse eller 
manglende deler, dekk og hjul, informasjonsmerker og -plater, advarsler, 
markering av kontrollene, og instruksjoner for sikkerhet og bruk, rekkverk og 
sikkerhetssystemer, og alle andre elementer som er spesifisert av 
produsenten. 
 

2.1.4  

WARNING  
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Alle problemer og feil som innvirker på sikkerheten ved bruk må utbedres før 
Niftylift-maskinen tas i bruk. 
 
 
 

 
2.1.5  

Kontroller alltid at alle infomasjonsskilt og -plater, styremarkeringer og bruks- 
og sikkerhetsmanualer er hele og lesbare. Hvis noe må erstattes, kontakt 
forhandleren eller Niftylift. Følg bruks- og sikkerhetsinstruksjonene på skilt og 
plater. 

 
 
2.1.6  

Det må ikke utføres endringer eller inngrep i kontroller, sikkerhetsutstyr, 
koblinger eller andre deler av maskinen. 

 
2.1.7  

Før Niftylift-maskinen tas i bruk, og mens den brukes, må brukeren kontrollere 
at arbeidsområdet ikke er potensielt farlig, som for eksempel ved ujevnt 
underlag, høye kanter, hull, dumper, hindringer, løse gjenstander, hindringer i 
underlag eller overbygg, høyspentkabler, vær og vind, uvedkommende 
personer eller andre potensielle faremomenter. 
 

2.1.8  
Plattformens maksimale lastekapasitet på 225 kg, som er angitt på 
skiltplatene, må aldri overskrides. 

 
2.1.9  

Niftylift-maskinen må bare brukes på fast, jevnt underlag. 
 
2.1.10  

Plasser aldri noen del av Niftylift-maskinen mindre enn 3 meter fra elektriske 
kraftledninger, ledere eller annet som overstiger 450 volt. 

 
 
MASKINEN ER IKKE ISOLERT. 
Kontakt riktige instanser hvis du er i tvil. 
 
 

 
 
2.1.11  

Pass på at porten lukkes skikkelig etter at du har steget opp på plattformen. 
 
2.1.12  

Bruk av godkjent sikkerhetssele og -tau, hjelm og riktig beskyttelsesbekledning 
er påbudt. Fest selen til de angitte festepunktene i kurven, og la den være 
festet til du går ut av plattformen i nedfelt posisjon. 
 
 

 

WARNING  
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2.1.13  

Stå alltid oppreist på plattformen. Ikke prøv å nå høyere ved å stå 
på eller klatre opp på rekkverket eller andre gjenstander. HOLD 
FØTTENE PÅ PLATTFORMGULVET. Ikke sitt, stå eller klatre opp 
på rekkverket eller bomfestet. Bruk av planker, stiger eller andre 
gjenstander på Niftylift for å øke høyden eller rekkevidden er 
forbudt. 
 

 
 
2.1.14  

Ikke prøv å øke rekkevidden til plattformen ved hjelp av stabiliseringssystemet, 
og bruk heller ikke plater eller stiger for å oppnå samme resultat. 

 
2.1.15  

Ikke bruk plattformen til å løfte overhengende eller store gjenstander som kan 
overstige den maksimale løftekapasiteten. Løft heller ikke gjenstander som 
kan øke belastningen på plattformen (skilt, plakater osv). 
 
 
 

 
2.1.16  

Niftylift-maskinen må ikke brukes plassert på lasteplan, lastebiler, 
jernbanevogner, flytende fartøy, stillas eller lignende utstyr hvis monteringen 
ikke er godkjent av Niftylift Ltd i Storbritannia. 
 

2.1.17  
Kontroller alltid at det ikke befinner seg personer eller hindringer under og 
rundt plattformen før den senkes eller dreies. Utvis forsiktighet når plattformen 
svinges ut i områder der det kan være passerende trafikk. Bruk avsperringer 
for å kontrollere trafikken eller hindre adgang til maskinen. 

 
2.1.18  

Uforsiktig kjøring eller uansvarlig opptreden på og rundt maskinen er ikke 
tillatt. 
 

2.1.19  
Når det finnes annet bevegelig utstyr eller kjøretøyer i nærheten av maskinen 
må spesielle forholdsregler tas, slik at lokale bestemmelser og 
sikkerhetsregler overholdes. Advarsler som for eksempel vimpler, avstengte 
områder, blinkende lys eller hindere skal brukes. 
 

2.1.20  
Før og under kjøring med plattformen hevet, må brukeren ha uhindret sikt i 
kjøreretningen, holde sikker avstand fra hindringer, løse gjenstander hull og 
forsenkninger, ramper og andre potensielle faremomenter, slik at plattformen 

WARNING  
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kan kjøres på en sikker måte. Hold sikker avstand til hindringer over 
maskinen. 
 
 

2.1.21  
Under alle omstendigheter må brukeren begrense kjørehastigheten i forhold til 
underlag, plass, sikt, helling, personer og annet som kan medføre fare for 
kollisjon eller personskade. 
 

2.1.22  
Plattformen må ikke kjøres i bakker, hellinger eller på ramper der hellingen 
overstiger den som er anbefalt av produsenten. 
 

2.1.23  
Det er brukerens ansvar å vurdere hvor farlig plasseringen eller omgivelsene 
er. Løfteplattformer som brukes i farlige omgivelser må være godkjente og 
tilpasset arbeidet. 
 

2.1.24  
Brukeren skal straks underrette sine overordnede hvis det under arbeidet viser 
seg at plasseringen eller omgivelsene kan føre til farlige situasjoner. 
 

2.1.25  
Hvis brukeren oppdager eller får mistanke om feilfunksjon i Niftylift-maskinen 
eller potensielle faremomenter når det gjelder kapasitet, bruksområde eller 
brukssikkerhet, må operasjonen avbrytes og innhente nødvendig informasjon 
om sikker bruk fra overordnet, eier, forhandler eller produsent før arbeidet med 
Niftylift-maskinen fortsetter. 
 

2.1.26  
Brukeren må umiddelbart gi beskjed til sine overordnede dersom det 
oppdages problemer eller feilfunksjoner mens Niftylift-maskinen er i bruk. Alle 
problemer eller feilfunksjoner som innvirker på arbeidets sikkerhet må 
utbedres før maskinen tas i bruk igjen. 
 

2.1.27  
Løftebommen og plattformen må ikke brukes til å løfte hjulene fra bakken. 
 

 
2.1.28  

Niftylift-maskinen må ikke brukes som heisekran. 
 

2.1.29  
Niftylift-maskinen må ikke plasseres inntil andre gjenstander for å støtte opp 
plattformen. 
 

2.1.30  
Pass på at tau, elektriske ledninger eller slanger ikke vikles inn i plattformen. 
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2.1.31  
Batteriene må lades i et godt ventilert område der det ikke er fare for flammer, 
gnister eller annet som kan medføre eksplosjonsfare. Det utvikles 
høyeksplosiv hydrogengass i ladeprosessen. 
 

2.1.32  
Når elektrolyttnivået kontrolleres må øyne, hud og klær beskyttes. Batterisyre 
er sterkt etsende, bruk av beskyttelsesbriller og -bekledning anbefales. 

 
2.1.33  

Hvis plattformen eller løftemekanismen settes fast eller på annen måte hindres 
fra normal bevegelse av bygninger eller andre hindre, slik at plattformen ikke 
kan frigjøres ved hjelp av kontrollene, må alt personell fjernes fra plattformen 
på en sikker måte før det gjøres forsøk på å frigjøre plattformen fra bakken. 

 
2.1.34  

 
 
Løftebommene må alltid felles inn i riktig posisjon når maskinen 
ikke er i bruk.  LA ALDRI NØKLENE STÅ I MASKINEN hvis 
den forlates i korte eller lange tidsrom. Bruk sperreklosser under 
hjulene hvis maskinen forlates på hellende underlag. 
 

 
 
2.1.35  

Motoren må stanses før det fylles drivstoff. Fylling av drivstoff må foregå i et 
godt ventilert område der det ikke er fare for flammer, gnister eller andre ting 
som kan forårsake brann eller eksplosjon. 
 

DIESELOLJEN ER BRENNBAR. 
2.1.36  

 
 
NIFTYLIFT-MASKINEN MÅ IKKE STARTES HVIS DET LUKTER 
DIESEL. DETTE DRIVSTOFFET ER SVÆRT BRENNBART. 
 
 

 
 
 
2.1.37  

Brukeren må treffe de nødvendige foranstaltninger for å hindre at maskinen 
brukes av uvedkommende. 
 

 
2.1.38  

Fjern aldri noe som kan innvirke på maskinens stabilitet, for eksempel 
batterier, deksler, motorer, dekk eller ballast. 
 
 

WARNING  

WARNING  
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2.2 BEGRENSNINGER I BRUKSOMRÅDE 
 
Bruksområdet til alle Niftylift Height Rider-modeller er begrenset som beskrevet 
tidligere. Hvis maskinen ikke er spesielt utstyrt, har den begrenset brukstid i 
ekstreme temperaturer, dvs. redusert batterikapasitet ved lave temperaturer, 
f.eks. i fryse- eller kjølerom o.l., og begrenset kjøling ved høye temperaturer. 
Temperaturen må ikke være under -5° eller over 60° Celsius, og 
kjølevæsketemperaturen må ikke være under -37 ° eller over 110 °Celsius (Ved 
50% blanding av vann og frostvæske).  
Bruk over lang tid i støvete omgivelser anbefales ikke, hyppig rengjøring er i så 
fall påkrevet. Alt støv, smuss, saltavleiringer, overflødig olje og smørefett må 
fjernes. Rester av maling eller tjære må fjernes, spesielt fra informasjonsmerker 
og skiltplater. 

 
 
2.3 STØY OG VIBRASJONER 

 
Utslipp av luftstøy fra Height Rider -modellene overstiger ikke 79dB(A), målt ved 
konstant avstand på 4 meter, under tilsvarende forhold for vedvarende A-vektet 
lydtrykkmåling. Disse resultatene er basert på en dieseldrevet modell på full gass 
og med belastning. Alle andre modeller vil avgi betraktelig mindre støy, avhengig 
av driftstype.  
 
Ved vanlig bruk vil vibrasjonene som brukeren utsettes for ikke overstige en 
vektet middel-kvadratrot-akselerasjonsverdi på 2,5 m/s2. 
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3 KLARGJØRING OG INSPEKSJON 
 
3.1 UTPAKKING 

 
Produsenten har ingen kontroll over levering eller frakt av Niftylift-maskinen, og 
det er forhandleren og/eller eieren og/eller leietakeren som har ansvar for å 
kontrollere at maskinen ikke er blitt skadet under transport, og at klargjøring og 
kontroll er utført av en kvalifisert person før maskinen tas i bruk. 

 
   A) Fjern alle tau, stropper eller kjeder som er brukt til å sikre maskinen under 

transport. 
 
   B) Kontroller at rampe, lasterampe eller gaffeltruck som brukes har kapasitet til å 

løfte eller støtte opp maskinen. 
 
   C)   Hvis maskinen skal kjøres ned fra lasteplan, må brukeren først ha lest og 

forstått alle instruksjonene denne manualen. Se nøyaktige instruksjoner for bruk i 
riktig avsnitt. 

 
*** Utfør klargjøringsrapport før maskinen tas i bruk.. 
 

 
3.2 KLARGJØRING FOR BRUK 

 
Selv om alt er gjort for å sikre at maskinen leveres klar for bruk fra Niftylift-
fabrikken, er det nødvendig å utføre en systematisk inspeksjon før maskinen 
tas i bruk. 
 

 
 
 
DETTE ER OBLIGATORISKE INSTRUKSJONER 
 
 

 
For å gjøre dette enklere for brukeren er det vedlagt en  klargjøringsrapport 
som må 
fylles ut ved levering av maskinen. 
 
Før brukeren utfører klargjøringsrapporten må han ha lest og forstått hele 
innholdet i bruks- sikkerhets- og vedlikeholdsmanualen. 
 

WARNING  
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ADVARSEL  - GARANTIEN ER IKKE GYLDIG HVIS 
KLARGJØRINGSRAPPORTEN IKKE FYLLES UT OG 
SENDES TILBAKE TIL NIFTYLIFT. 
 
ADVARSEL - BRUK IKKE NIFTYLIFT-MASKINEN HVIS 
DET KAN VÆRE DEFEKTER ELLER FEILFUNKSJONER 
PÅ DEN. ALLE MANGLER MÅ RETTES ELLER 

UTBEDRES  FØR NIFTYLIFT-MASKINEN TAS I BRUK. 
3.3 DAGLIG SIKKERHETSKONTROLL 

 
Før maskinen tas i bruk hver dag, og ved begynnelsen av hvert skift, må det 
utføres en visuell inspeksjon og funksjonstest, inkludert, men ikke begrenset til 
følgende: 
 
1) Kontroller at bruks- og sikkerhetsmanualene er lesbare og på plass i  
           boksen på plattformen. 
 
2) Kontroller sikkerhetsbelter og hjelmer. 
 
3) Kontroller at alle informasjonsmerker og -plater er på plass og lesbare. 
 
4) Kontroller at plattformen er sikkert festet til plattformfestet. 
 
5) Kontroller hjul og dekk. 
 
6) Kontroller at mikrobryterne (linker og tele ut) fungerer og er sikre. 
 
7) Kontroller batteriets tilstand, tilkoblinger og elektrolyttnivå, og at  
           batteriet er rent. 
 
           Kontroller nivåene på motorolje, drivstoff og kjølevæske. 
 
           Kontroller hydraulikkolje nivået at den er innenfor det sorte feltet på 
           måleren, når maskinen står på flatt underlag i nedfelt posisjon. 
 
8) Kontroller alle beskyttelsesrekkverk og -deksler, og bommenes  
           festebolter. 
 
10) Se etter at ingen deler mangler eller er ødelagt eller skadet. 
 
11) Kontroller alle hydraulikkslanger og elektriske ledninger. 
 
12) Kontroller at det ikke er lekkasjer i hydraulikk-, drivstoff- og 
           luftsystemene. 
 
13) Plattformens løftekapasitet, som er angitt på skiltplaten, må ikke  
           overskrides. 
 
14) Kontroller at fotpedalen virker som den skal. (hvis montert) 
 

WARNING  
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14) Kontroller alle nødfunksjoner. Velg et område uten hindringer eller 
           potensielle faremomenter. Utvis ekstrem forsiktighet gjennom hele 
           testprosedyren, spesielt ved kontroll av bremsene. 
 
16) Kontroller bremsene og alle lys. 
 
17) Kontroller hellingssensor/-alarm og varsellys. 
 
18) Kontroller hastighetssperrene for motor- og driftshastighet. 
 
19) Kontroller og følg manualene for vedlikehold og reparasjon for 
           informasjon om andre daglige/periodiske kontroller og inspeksjoner. 
 

 
 

3.4 SKILTPLATER, INFORMASJONSMERKER OG INSTALLASJON 
 

       HR 21  
 
01.  FESTEPUNKT FOR SELE   (P14883)    2 
 
02.  FARE – KLEMFARE    (P14782)    1 
 
03.  ADVARSEL FØR MASKINEN BRUKES  (P14421)    1 
 
04.  FARE – NØDSTOPP    (P14864)    2 
 
05.  HYDRAULIKKOLJE    (P14415)    2 
 
06.  FARE TENNBAR VÆSKE    (P14900)   1 
 
07.  SERIENR. PLATE     (P15383)         1 
 
08.  DEKK TRYKK (31 kN)    (P16059)          4 
 
09.  225KG MAKSIMAL BELASTNING  (P14781)    1 
 
10.  NØKKELBRYTER BAKKE/KORG  (P15221)          1 
 
11.  HÅNDPUMPE HR21    (P15123)    1 
 
12.  DAGLIG SJEKKLISTE    (P14908)    1 
 
13.  FARE – HELLINGSALARM   (P14686)    2 
 
14.  FARE – KLEMFARE    (P14783)    4 
 
15.  PIL I KJØRERETNINGEN    (P14784)    1 
 
16.  KOBLE FRA DRIVHJUL (4X4)   (P14802)    4 
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17.  BATTERI      (P14021)   1 
 
18.  DIESEL      (P14414)         1 
  
19.  ADVARSEL – HODEBESKYTTELSE  (P14921)    1 
 
20.  OLJE       (P14415)    1 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 MOMENTKRAV 
 

 SKRUEKVALITET /   MOMENT I Nm (fot/pund) 
 STØRRELSE 
 
       8.8  10.9 
 
 
 M 6       10 (7,4)   14 (10) 
 
 
 M 8      25 (18,5)  35 (26)  
 
 
 M 10      49 (36)      69 (51) 
 
 
 M 12      86 (65)      120 (89)  
 
 
 M 14     135 (100)   190 (140) 
 
 
 M 16     210 (155)   295 (218) 
 
 
 M 18     290 (215)  405 (300) 
 
 M 20     - - - - - - 
 
 M 30     633 (469)  - - - 
 
 
HJULMUTRE     300Nm    
 
SVINGBOLTER     210Nm   
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4 DRIFT 
 
4.1 KOMPONENTENE I KONTROLLKRETSEN 
 
4.1.1 Kontrollkort:- 

 
Det innkapslede kontrollkortet er plassert under maskindekselet på venstre 
side, og inneholder alle releene som styrer maskinens drift. Kontrollkortene er 
like på alle modeller, og inneholder funksjoner som kanskje ikke brukes på din 
maskin. 

 
4.1.2 Hellingsalarm:- 

 
Bak dekselet foran bakkekontrollene er det montert en sensor som registrerer 
maskinens hellingsvinkel, og som er direkte tilkoblet bremseutløsingsventilen. 
Hvis maskinens hellingsvinkel blir for stor mens maskinen er i bruk (dvs. når 
bommene er hevet), vil sensoren stanse maskinen og starte lydalarmen. For 
at plattformen skal kunne senkes og maskinen startes igjen, blir 
plattformdriften ikke påvirket av hellingssensoren. Når plattformen er helt 
nedfelt kan maskinen flyttes bort fra det hellende underlaget og brukes som 
normalt igjen. 

 
4.1.3 Lydalarm:- 

 
På siden av bakkekontrollboksen finnes en liten piezoelektrisk lydalarm, som 
kan brukes som lydalarm når maskinen er i bruk. Lydalarmen kan aktiveres 
ved å trykke inn den grønne "Power"-knappen, eller ved å trykke ned 
fotpedalen i kurven (hvis montert), slik at man kan advare andre personer om 
at maskinen er i drift. 
 

4.1.4 Horn:- 
 
På siden av bakkekontrollboksen er det også montert et horn, som har flere 
funksjoner:- 
 
Det kan brukes som manuelt varslingshorn, ved å trykke inn "Horn"-knappen 
på plattform-kontrollpanelet. 
 
Hornet avgir også et kontinuerlig lydsignal hvis hellingssensoren registerer for 
stor hellingsvinkel mens bommene er hevet. 
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Hornet avgir også et lydsignal hvis varsellyset for drivstoffnivå tennes. 
 
Hornet er også koblet til batteristyringssystemet. Når batterinivået blir så lavt 
at likestrømsmotorene "pulserer", etterlignes denne lyden av hornet for å gjøre 
brukeren oppmerksom på at batteriene må lades. 
 
 
 
 
 

4.1.5 Hovedkontrollventil:- 
 
Hovedkontrollventilen inneholder AV/PÅ-spolen og PRV-enheten for 
bomkontrollene. Den inneholder også styreventilen og 
bremseutløsingssystemet. Hvis noen av disse funksjonene må overstyres, kan 
dette gjøres ved hjelp av håndpumpen. (se avsnitt 4.2).  

 
 
 
 
4.1.6 Dempingskontrollventilen (tilleggsutstyr på 2x4 og standardutstyr på 

4x4):- 
 
Denne ventilen kontrollerer sylindrene i det unike dempesystemet. Dette 
systemet er bare aktivt når bommene er i nedfelt posisjon og teleskopet er 
innfelt.  
 

 
 
4.1.7 Bombrytere:- 

 
Disse bryterne er montert på leddet på teleskopbommen, og aktiveres når en 
av bommene heves eller når teleskopbommen felles ut. Bryterne kontrollerer 
både hellingssensoren og hastighetskontrollen. Med bommene i nedfelt 
posisjon overstyres hellingsalarmen, slik at maskinen kan kjøres i hellinger 
som er brattere enn tillatt arbeidsunderlag uten å isolere kjørefunksjonen. 
Samtidig er det mulig å kjøre i høy hastighet i "Hi"-modus. Når bommene er 
hevet eller teleskopbommen utfelt, aktiveres hellingssensoren, og det er bare 
mulig å kjøre på lav hastighet i "Lo"-modus. Når både bommene er hevet og 
teleskopbommen utfelt er det bare mulig å kjøre maskinen i enda lavere 
hastighet. Disse kontrollfunksjonene er viktige for brukerens og maskinens 
sikkerhet, og må aldri isoleres eller overstyres. 
 

4.1.8 Batteristyring (Kun elektriske og bi-energi-maskiner):- 
 
Batteriets tilstand overvåkes kontinuerlig av kontrollkretsen. Når ladenivået har 
sunket til 80% av full nivå begynner batteristyringskretsen å "kutte opp" 
kraftforsyningen til hydraulikksystemet. Denne funksjonen får driftssystemet til 
å stoppe og starte i intervaller, slik at brukeren gjøres oppmerksom på at 
batteriene må lades. Samtidig avgir hornet en pulserende lyd for å forsterke 
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advarselen. På dette nivået er det tilstrekkelig kraft igjen til å kjøre til 
nærmeste strømuttak. Hvis brukeren ignorerer denne advarselen vil den 
"hoppende" driften fortsette til batteriene er helt utladet. Maskinen må i så fall 
lades øyeblikkelig. 
 
VIKTIG !  Maskinen må under ingen omstendigheter lagres med helt utladet 
batteri, da dette kan føre til alvorlig skade på batteriet på relativt kort tid. 
 
 
 
 

4.1.9 Batteriisolator:- 
 
Under dekselet på midtseksjonen av maskinen er det plassert en plugg for 
frakobling av batteriet, slik at maskinkontrollene og strømkretsene kan isoleres 
fra batteriene. Ved normal drift er det nok å bruke hovedbryteren til å koble fra 
strømmen. Batteripluggen brukes bare i nødsituasjoner for å koble batteriet fra 
maskinen i tilfelle kortslutning. 
 
På elektriske og bi-energi-maskiner er batteriladingskretsen koblet direkte til 
siden på batteriet, slik at ladingen ikke påvirkes av pluggen. 
Hovedbatteripakken er jordet til understellet. 

 
4.1.10 Driftsvelger:- 

 
På maskiner med flere driftsmuligheter brukes elektrisk drift som standard hvis 
dieselmotoren ikke er i gang. 
 

4.1.11 Dieselmotor:- 
 
Vanligvis en Kubota D722-motor (V1505 på 4x4-modeller), som beskrevet i 
vedlikeholdsseksjonen i verkstedsmanualen. Motoren driver en 
skvalpeplatepumpe med integrert avlastingsventil på hovedkontrollventilen. 
Denne monteringen gjør at alle funksjoner kan kjøres i to hastigheter. 
 

 
 
4.1.12 Sikringer og stoppbrytere:  

 
Det er montert fire sikringer og tre stoppbrytere. 
 
125A-sikring ved dieselmotorens batteri (denne brukes av startmotoren og 
veksleren) 
 
2) 10A kretsbryter for hovedkontrollsystemet. 
 
3) 35A kretsbryter i kretsen for diesel-gasspådrag/glødeplugg osv. 
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4.2 BRUK AV BAKKEKONTROLLENE 

 
 
 
MASKINEN MÅ ALLTID VARMES OPP FØR DEN TAS I BRUK 
 
 
 

 
 
 

Alle modeller 
1) Kontroller at røde nødstopp-brytere ikke er inntrykket. 
2) Vri om nøkkelen på bakkekontrollpanelet 
3) Gå til punkt 10 hvis du bruker en batteridrevet modell. 
 

DIESELMOTOR ELLER BI-ENERGI-MODELLER 
4) Hvis ENG (motor) er valgt, går du til punkt 5 hvis MOTOREN ER KALD, 

eller punkt 6 hvis MOTOREN ER VARM. 
5) Hvis MOTOREN ER KALD: Vri hovednøkkelen til GL. Dette tenner 

glødepluggen. Hold i 5-10 sekunder, og vri deretter nøkkelen til ST-
posisjon (start) slik at motoren startes. 

6) Hvis MOTOREN ER VARM: Vri hovednøkkelen til ST-posisjon slik at 
motoren startes. 

 
ALLE MODELLER 
7)  Trykk og hold inne den grønne startknappen. 
8) Velg funksjon og bruk spaken for bomkontroll slik det er beskrevet i 

produsentens bruks- og sikkerhetsmanual.   
9) Vri bryteren med urviseren til den peker opp for å overføre kontrollen til 

plattformen. 
10) Når den ikke er i bruk må maskinen felles helt ned til nedfelt posisjon. 

Vri deretter nøkkelen til AV-posisjon, fjern nøkkelen og blokker hjulene. 
 
NØDPROSEDYRER   ( Bruk av håndpumpen) 
 
11) Trykk inn den røde nødstopp-knappen for å stoppe alle funksjoner. 
 
12)          Hvis kontrollene svikter eller brukeren blir satt ut av stand til å styre 

WARNING  
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              maskinen, kan bommene brukes ved hjelp av håndpumpen som er  
 plassert under dekselet ved siden av bakkekontrollene.  

 
Håndpumpen brukes slik: 
 

a) Kontroller at velgeren under midtdekselet er satt til bom-posisjon. 
b) Beveg og hold spaken for å aktivere. 
c) Bruk håndpumpespaken til å drive maskinen. 
d) Slipp kontrollspaken for å stoppe maskinen. 
 

 
4.3 KONTROLL FUNKSJONER 

 
4.3.1 SPAKENE PÅ BAKKEKONTROLLEN 

 
 
 
 
 
 
 

1                     2                    3                   4                    5                    6 
 
 
 
 1 Styrer vatring av kurven  OPP for forover: 
      NED for bakover. 
 2 Styrer svingbom    OPP for oppover: 

 NED for nedover. 
 3 Styrer teleskop    OPP for utover: 

 NED for innover. 
 4 Styrer leddbommene   OPP for oppover: 

 NED for nedover. 
 5 Styrer seksjon 2    OPP for oppover: 

NED for nedover. 
 6 Styrer sving    OPP for høyre: 

 NED for venstre. 
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4.3.2 KNAPPENE PÅ BAKKEKONTROLLEN 

 
 

 
 
       
 1 Nødstopp-knapp 
 
 2 Glødeplugg / startbryter 
 
 3 Indikator for kurvkapasitet 
 
 4 Skift-velge ventil for Bakkekontroll / plattformkontroll 
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 5 Grønn knapp 
 
 

KONTROLLER ALLTID AT MASKINEN STÅR PÅ ET 
FAST OG JEVNT UNDERLAG OG AT DET IKKE ER 
NOEN HINDRINGER OVER MASKINEN. 
 
HVIS DEN RØDE NØDSTOPP-KNAPPEN TRYKKES 
INN, STOPPER MOTOREN, OG DEN ELEKTRISKE 
KRETSEN KOBLER UT ALLE FUNKSJONER. 
 
 
 
  

 
 
4.4 BRUK AV PLATTFORMKONTROLLENE 

 
START ALDRI NIFTYLIFT-MASKINEN HVIS DET LUKTER DIESEL. DIESELOLJEN 
ER BRENNBAR. 
 
KONTROLLER AT ALLE BRUKERE HAR LEST OF FORSTÅTT 
BRUKSMANUALEN FØR NIFTYLIFT-MASKINEN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE 
GJØRES KAN DET FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER LIVSFARE. 
 
4.4.1 PLATTFORMKONTROLLER 
 

ALLE MODELLER 
1) Kontroller at ingen røde nødstopp-knapper er inntrykket. 
2) Vri nøkkelen på bakkestasjonen helt opp til plattform-posisjon 
3) Gå til trinn 10 hvis du bruker en batteridrevet modell. 
 
BARE MODELLER MED DIESELMOTOR ELLER BI-ENERGIMOTOR 
4) Vri driftsvelgeren på plattformen til ON. 
5) Hvis BATT (batteri) er valgt, gå til trinn 10. 
6) Hvis ENG (motor) er valgt, gå til trinn 7 hvis motoren er kald, eller trinn 

8 hvis motoren er varm. 
7) KALD MOTOR: Trykk og hold inne glødeknappen i 5 - 10 sekunder, slik 

at glødepluggen varmes opp. Vri deretter nøkkelen til ST (start) slik at 
motoren starter. 

8) VARM MOTOR: Vri tenningsbryteren på plattformen til motoren starter. 
 

BARE ELEKTRISKE MODELLER 
9) Vri driftsvelgeren på plattformen til ON (batteri). 
10) Når BATT (batteri) er valgt, gå til trinn 11. 
 

ALLE MODELLER 
11) Kontroller at velgeren står på ON. 

WARNING  
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12) Trykk ned fotpedalen eller trykk og hold inne den grønne Power-
knappen. 

13) Velg funksjon og bruk håndspakene slik det er beskrevet i bruks- og 
sikkerhetsmanualen. 

14) Når maskinen ikke er i bruk felles bommene ned til nedfelt posisjon. Vri 
nøkkelen på bakkestasjonen til OFF-posisjon, fjern nøkkelen og blokker 
hjulene. 

 
 
 
 
 
4.4.2 SPAKE-KONTROLLEN PÅ PLATTFORMEN 

4.4.3  
 
 
         1                    2                 3                   4                    5                  6 
 
 1 Styrer rotering av kurven OPP for høyre 
     NED for venstre 
 2 Styrer svingbom    OPP for opp 
     NED for ned 
 3 Styrer teleskoparmen   OPP for utover 
     NED for innover 
 4 Styrer leddbommene  OPP for opp 
     NED for ned 
 5 Styrer seksjon 2    OPP for opp 
     NED for ned 
 6 Styrer rotasjon    OPP for høyre 
     NED for venstre 
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4.4.4 Trykknapp- og bryterkontroller 
 
 
 
 

 
                                                               9  
 1 Nødstopp-knapp 
 
 2 Varsellyspanel  a – Hellingsalarm 
    b – Lavt drivstoffnivå 
    c – Lavt motoroljetrykk 
    d – Kjøring i høy hastighet aktivert 
 3 Horn 
 
 4 Glødeplugg 
 
 5 Grønn knapp 
 
 6 Hovedbryter for batteri 
 
 7 Velger for kjørehastighet 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

a b c d 
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 8 Styrespak for kjøring  
 
 9 Av/på (diesel)/motorstart 
 
4.4.5 Starte motoren fra plattformen 

 
START ALDRI NIFTYLIFT-MASKINEN HVIS DET LUKTER 
DIESEL. DIESELOLJEN ER SVÆRT BRENNBAR. 
 
****SE SEKSJON 4.1 FOR INFORMASJON OM KALDSTART. 
 

 
A) Kontroller at NØDSTOPP-KNAPPENE på bakken og på plattformen ikke er 

trykket inn. 
 
B) Kontroller at hovedbryteren på bakken står i plattform-posisjon (helt til høyre) 
 
C) Vri bryteren forbi ON til START-posisjon, og slipp når motoren starter. Hvis 

motoren er kald, trykk og hold inne glødeknappen i 5 - 10 sekunder før du 
starter motoren. 

 
D) Motorhastigheten økes hvis den grønne Power-knappen vris til høyre, noe 

som gir raskere bevegelse av bommene. Når bommene står i nedfelt posisjon 
kan knappen brukes til å justere motorhastighet og fart. 

 
E) For å stoppe motoren fra plattformen, vri driftsvelgeren til OFF-posisjon, eller 

trykk inn den RØDE nødstopp-knappen hvis du er i en nødsituasjon. 
 
4.4.6 Skifte kraftforsyning (bare bi-energimodeller) 
 

Fra motor til batteri 
1) Vri driftsvelgeren på plattformen til OFF, og deretter til ON når motoren har 
stoppet. 
 
Fra batteri til motor 
1) Bruk glødeknappen hvis motoren er kald. 
2) Vri driftsvelgeren på plattformen til START. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING  
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4.5 KJØREKONTROLLER 
 
4.5.1 NEDFELT POSISJON 
 

 
 
NIFTYLIFT-MASKINEN MÅ BARE HEVES HVIS DEN STÅR PÅ 
ET FAST OG JEVNT UNDERLAG, OG DET IKKE ER 
HINDRINGER ELLER POTENSIELLE FARER PÅ BAKKEN 
ELLER OVER MASKINEN. 
 

 
 

1) Kontroller at det ikke finnes potensielle farere, hindringer eller personer  
             der maskinen skal kjøre. 
 
2) Trykk inn knappen foran på styrespaken. 
 
3)  Bruk Hi/Low-velgeren på plattformen til å velge hastighet (se avsnitt  

           4.2.2). Hi-posisjon gir høy hastighet og lavere trekkraft. 
           Low-posisjon gir lav hastighet og høy trekkraft. 

 
4) Bruk styrespaken på kontrollpanelet (se avsnitt 4.4, Bruk av  
             plattformkontrollene).                                                                                                                               

 
Beveg spaken opp for å kjøre FREMOVER 
Beveg spaken ned for å kjøre BAKOVER 

 
Styringen kontrolleres av knappen på toppen av styre spaken:- 

 
Beveg spaken til venstre for å SVINGE TIL VENSTRE 
Beveg spaken til høyre for å SVINGE TIL HØYRE 
 

5) Hornet aktiveres med knappen på kontrollpanelet i kurven. 
 
6) Alle kontrollspaker gir fullt proporsjonal respons. Dette betyr at jo lenger bort 

fra midtstilling (OFF) spaken beveges, jo raskere utføres funksjonen. 
 
7) Maksimal kjørehastighet kan bare oppnås når alle bommene er helt nedfelt og 

hastighetsvelgeren står i posisjon for høy hastighet. 
 
8) Ved kjøring med bommene helt nedfelt, kobles hellingsalarmen ut slik at 

Niftylift-maskinen kan kjøres i hellinger som er brattere enn begrensningen på 
5 grader. Ved vanlig kjøring påvirkes derfor maskinen ikke av hellinger som er 

WARNING  
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brattere enn 5 grader. Hvis bommene heves ved kjøring i slike hellinger vil 
kjøredriften kobles ut, og hellingsalarmen avgir kontinuerlig lyd.  

 
9) Niftylift HR-maskiner må ikke under noen omstendighet kjøres i hellinger 

som er brattere enn 30% med bommene nedfelt, eller rett opp bakker som er 
brattere enn 45% for 4x4- modeller. 

 
4.5.2 KJØREKONTROLLER, HEVET POSISJON 

 
 
NIFTYLIFT-MASKINEN MÅ BARE HEVES HVIS DEN STÅR PÅ 
ET FAST OG JEVNT UNDERLAG, OG DET IKKE ER 
HINDRINGER ELLER POTENSIELLE FARER PÅ BAKKEN 
ELLER OVER MASKINEN. 
 

 
 

1) Kontroller at det ikke finnes potensielle farer, hindringer eller personer der 
maskinen  

skal kjøre. 
 
2) Trykk inn knappen foran på styrespaken. 
 
3) Det er bare mulig å kjøre i lav hastighet, uansett hvilken posisjon 

hastighetsvelgeren står i. 
 
4) Bruk styrespaken på kontrollpanelet (se avsnitt 4.4, Bruk av 

plattformkontrollene).  
 

Beveg spaken opp for å kjøre FREMOVER 
Beveg spaken ned for å kjøre BAKOVER 

 
Styringen kontrolleres av knappen på toppen av ventilen (eller styrespakenpå 
HR15):- 

 
Beveg spaken til venstre for å SVINGE TIL VENSTRE 
Beveg spaken til høyre for å SVINGE TIL HØYRE 
 

Hornet aktiveres med knappen på kontrollpanelet i kurven. 
 
5) Kontrollspakene gir fullt proporsjonal respons. Dette betyr at jo lenger bort fra 

midtstilling spaken beveges, jo raskere utføres funksjonen. 
 

ALLE NIFTYLIFT-MASKINER ER UTSTYRT MED 
HELLINGSALARM, FORHÅNDSINNSTILT TIL 5 GRADER AV 
FABRIKKEN. NÅR ALARMEN ER AKTIVERT (VED AT 
MASKINEN KJØRES I EN HELLING SOM ER BRATTERE ENN 
5°), KOBLES ALLE KJØREFUNKSJONER FRA, OG EN HØY 
ALARM HØRES. 
 

WARNING  

WARNING  
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FOR Å DEAKTIVERE ALARMEN, SENK BOMMENE TIL HELT NEDFELT 
POSISJON OG FLYTT MASKINEN TIL ET FLATT OG JEVNT UNDERLAG. 
SVINGBOMMEN ER DEN ENESTE FUNKSJONEN SOM FUNGERER, BÅDE OPP 
OG NED. GÅ IKKE OPP PÅ SVINGBOMMEN NÅR HELLINGSALARMEN ER 
AKTIVERT, HVIS DU IKKE MÅ GJØRE DET FOR Å KOMME DEG NED PÅ 
BAKKEN IGJEN. UTVIS I SÅ FALL STOR FORSIKTIGHET.  
 
 

HVIS ALARMEN AKTIVERES: SENK BOMMENE 
ØYEBLIKKELIG OG FLYTT MASKINEN TIL FLATT 
UNDERLAG.  

 
 
  
 
 
 
 
 
4.6 BOMKONTROLLER 

 
 
NIFTYLIFT-MASKINEN MÅ BARE HEVES HVIS DEN STÅR PÅ 
ET FAST OG JEVNT UNDERLAG, OG DET IKKE ER 
HINDRINGER ELLER POTENSIELLE FARER PÅ BAKKEN 
ELLER OVER MASKINEN. 
 

 
 

1) Plattformens maksimale kapasitet på 225 kg må aldri overskrides. 
 
2) Kontroller at det ikke finnes hindringer eller faremomenter over, under eller  
  rundt plattformen før den tas i bruk. 
 
3) Trykk ned fotpedalen som er plassert på plattformgulvet (hvis montert). 
 
4) Bruk styrespaken merket 1, 2, 3, 4, 5 som beskrevet over  (Se avsnitt 4.4, 

Bruk av plattformkontrollene). 
 
 

 
SENK MASKINEN ØYEBLIKKELIG HVIS ALARMEN GÅR 
 
 
MASKINEN ER IKKE ELEKTRISK ISOLERT. UNNGÅ Å 
ARBEIDE MINDRE ENN 3 METER FRA ELEKTRISKE KABLER 
MED HØYERE SPENNING ENN 415 VOLT. 

 
 
 

WARNING  

WARNING  

WARNING 
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4.7 BATTERIER OG LADING  

 
 
BATTERIENE MÅ LADES PÅ ET GODT VENTILERT STED 
DER DET IKKE ER FARE FOR FLAMMER, GNISTER ELLER 
ANNET SOM KAN FORÅRSAKE EKSPLOSJON. DET AVGIS 
HØYEKSPLOSIV HYDROGENGASS I LADEPROSESSEN. 
HOVEDBATTERIPAKKEN ER JORDET TIL 
UNDERSTELLET. 

 
 
 

1) Lad batteriene på slutten av hver arbeidsdag eller hvert arbeidsskift. 
 
2) Plugg laderen inn i en passende strømkilde, enten 240 volt eller 110 volt AC. 
 
3) Følgende indikatorer er montert: 

a) Rødt lys betyr at batteriene lades. 
b) Pulserende grønt lys betyr at ladingen utjevnes. 
c) Grønt lys betyr at batteriene er ferdig ladet. 

 
4) Koble laderen fra strømnettet før maskinen taes i bruk. 
 
OBS:   

Hvis laderen kobles til strømforsyningen igjen kort tid etter at den har blitt ladet 
opp, kan det røde lyset tennes selv om batteriene er fullstendig ladet. Laderen 
går i så fall gjennom hele ladeprosessen igjen i raskere tempo, avhengig av 
tidsrommet mellom tilkoblingene og ladenivået i batteriene. 

 
Legg merke til at alle Niftylift-maskiner er utstyrt med et batteristyringssystem som 
kontinuerlig overvåker batterienes tilstand. Når ladenivået har sunket til 80% av full 
nivå begynner batteristyringskretsen å "kutte opp" kraftforsyningen til 
hydraulikksystemet. Denne funksjonen får driftssystemet til å stoppe og starte i 
intervaller, slik at brukeren gjøres oppmerksom på at batteriene må lades. Samtidig 
avgir hornet en pulserende lyd for å forsterke advarselen. På dette nivået er det 
tilstrekkelig kraft igjen til å kjøre til nærmeste strømuttak. 
 
Hvis brukeren ignorerer denne advarselen vil den "hoppende" driften fortsette til 
batteriene er helt utladet. Maskinen må i så fall lades øyeblikkelig. 
 

WARNING  
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MASKINEN MÅ UNDER INGEN OMSTENDIGHETER 
LAGRES MED HELT UTLADET BATTERI, DA DETTE KAN 
FØRE TIL ALVORLIG SKADE PÅ BATTERIET PÅ RELATIVT 
KORT TID. 
 

 
 
4.8 TRANSPORT OG TAUING 
 
4.8.1 TRANSPORT 
 

1. Totalvekten til en Niftylift HR21 4x4 er 6120 kg. NB!  
 

2. Kontroller alltid at lastebilen eller traileren som maskinen lastes på er godkjent 
for denne vekten. 

 
3. Hvis maskinen skal løftes med heisekran, er det montert løftekroker foran og 

bak på understellet. Bruk av sjakler og passende spredebommer med fire 
fotslynger er PÅBUDT. 

 
4. Når maskinen er plassert på transportkjøretøyet må minst fire festestropper 

festes forfra og bakover over hjulene. 
 

5. Fest bommene skikkelig med stropper for å hindre at de beveger seg 
sidelengs. 

 
6. Løft aldri maskinen etter bommene. Lenker eller stropper må alltid festes til 

understellet. 
 

VIKTIG !  
MASKINEN MÅ ALDRI TAUES UTEN AT DRIVHJULENE ER KOBLET FRA !!! 
 
Hvis kontrollene skulle svikte KAN BREMSENE KOBLES UT VED HJELP AV 
HÅNDPUMPEN, som beskrevet under. 
 
1. Vri håndtaket på pumpekontrollventilen under dekselet midt på maskinen til 

kjøreposisjon. 
2. Bruk håndpumpespaken til å løsne bremsene.   
3. Slipp håndpumpen for å stoppe maskinen.   
4. Tilbakestill hydraulikksystemet ved å vri håndtaket på pumpekontrollen til bom-

posisjon. 
 
NB! For å styre maskinen i tilfelle motoren svikter, vri håndtaket til 
styreposisjon, og trekk deretter ut og inn overstyringen på 
hovedkontrollventilen og bruk håndpumpen. For å tilbakestille systemet, vri 
håndtaket tilbake til bom-posisjon. 
 

WARNING  



Nifty Bruks og sikkerhetsmanaul  
Height Rider 21 selvgående bomlift  

31 

 
 
4.8.2 LAGRING 

 
Hvis maskinen skal lagres over lengre tidsrom uten bruk, må følgende kontroller 
utføres::- 
 
1) Smør alle lagre og glidedeler, styresnekke osv. 
 
2) Kontroller elektrolyttnivå og ladenivå på batteriene, og kontroller at de ikke er 

skadet eller skitne. La aldri maskinen stå med utladede batterier over lengre 
tid. Hvis maskinen ikke skal brukes, bør batterinivået opprettholdes ved at 
batteriene lades med jevne mellomrom. 

 
3) Sett batterifrakoblingsbryteren i OFF-posisjon for å unngå at batteriene lades 

ut gjennom strømlekkasje. 
 
4) Hvis maskinen parkeres i en bakke, må hjulene blokkeres for å unngå at 

maskinen triller. 
 
5) Hvis maskinen parkeres utendørs eller er utsatt for ytre påvirkninger må den 

beskyttes med en vanntett presenning eller lignende. 
 
4.8.3 IGANGSETTING 

 
  Hvis maskinen kommer rett fra fabrikken eller en forhandler, kan den tas i bruk 

med en gang. Hvis maskinen har vært lagret eller hvis det er usikkerhet om 
hvordan maskinen har vært brukt, bør det imidlertid utføres en 
sikkerhetskontroll:- 

 
  1) Kontroller at alle smørepunkter er tilstrekkelig innsatt med olje, fett osv. 
 
  2) Kontroller at alle funksjoner går lett, spesielt senkeventil, 

bremseutløsingsventil osv. 
 
  3) Kontroller oljenivå og -mengde. Fjern eventuelt smuss, vann osv. 
 
  4) Kontroller batterienes elektrolyttnivå og ladenivå. 
 
  5) Kontroller at det elektriske anlegget ikke er skadet og at isolasjonen er intakt. 
 
  6) Kjør gjennom alle maskinens funksjoner fra bakkekontrollen som beskrevet i 

instruksjonene for bruk. Eventuelle feil må utbedres. 
 
  7) Kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner og -kontroller fungerer som beskrevet i 

instruksjonene. 
 
  8) Utfør om nødvendig en belastningstest for å kontrollere at maskinen står 

stabilt før den tas i bruk. 
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5 NØDKONTROLLER 
 
5.1 GENERELT 

 
 
 
INSPEKSJON AV NØDKONTROLLENE DAGLIG OG/ELLER 
FØR HVERT SKIFT ER EN VIKTIG DEL AV BRUKERENS 
PLIKTER.  
 
 

 
5.2 NØDKONTROLLENE 

 
Brukeren og alt personell på bakken må ha god kjennskap til plassering og 
bruk av NØDKONTROLLENE. 

 
HVIS BRUKEREN BLIR SATT UT AV STAND TIL Å KONTROLLERE 
MASKINEN:  
 
Vri nøkkelen på bakkestasjonen til posisjon for bakkekontroll (helt ned). Senk 
maskinen ved hjelp av bakkekontrollene som beskrevet i avsnitt 4.2, Bruk av 
bakkekontrollene. 
 

 
5.3 I TILFELLE MASKINSVIKT 

 
Hvis maskinen mister all kraft, kan nød-håndpumpen brukes til å levere tilstrekkelig 
hydraulisk trykk til å manøvrere maskinen. Senk plattformen med spakene på 
bakkestasjonen.  
Bakkekontrollene og hydraulikksystemet for nødsenking er plassert bak dekselet på 
siden av maskinen.  
 

 
 
Det finnes to nød-håndpumper. Den ene brukes kun til bomfunksjonene, og 
 er montert separat ved siden av ventilblokken ved bakkekontrollen. Den andre 
håndpumpen er spesifikk for driftsystemet, og er montert inn i driftkontrollventilen 

 

WARNING  
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5.3.1          BOMKONTROLLER 
 

Dekselet åpnes for å få tilgang til de to pumpehåndtakene. Det sorte håndtaket med 
rødt grep passer til nødpumpen for bomfunksjoner. Fjern håndtaket og monter det på 
riktig pumpe. Når håndtaket brukes, leveres hydraulikktrykk direkte til ventilblokken 
ved bakkekontrollen. Bruk av spaken på bakkekontrollen gjør det mulig for personell 
på bakken å manøvrere maskinen.  
 
 

 
 
 
Om ønskelig kan maskinen også manøvreres med spakene i kurven, mens en 
person på bakken sørger for kraft til å bevege maskinen med håndpumpen. 
Håndpumpen oppbevares i festeklipset når den ikke er i bruk.  
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5.3.2 DRIFTKONTROLLER 
 

Driftskontrollventilen er plassert ved siden av bakkekontrollene. Denne ventilblokken  
styrer drift, bremser og nødkontroller for alle driftsfunksjonene. 
 
 
 

 
 
 
Ved vanlig drift skal bremseutløseren være lukket. Utløseren lukkes ved å vri den 
røde knappen helt rundt med urviseren, slik at kretsen lukkes.  
 
Når maskinen kjører vil bremseindikatoren sprette ut for å vise at det genereres 
bremsetrykk.  
 
Det sølvfargete pumpehåndtaket passer den integrerte pumpen, som nå er klar for 
bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nifty Bruks og sikkerhetsmanaul  
Height Rider 21 selvgående bomlift  

35 

5.3.3 TAUING 
 
 
Hvis maskinen skal slepes må parkeringsbremsene koples ut. Pass først på at 
maskinen ikke kan trille av gårde, dvs. at den står på flatt, jevnt underlag eller har 
tilstrekkelig blokkering på to eller flere hjul i begge retninger. Det må ikke gjøres 
forsøk på å bevege maskinen før tilstrekkelige hjelpemidler for å hindre den i å trille 
av gårde er til stede. 
 
 

 
 

• Monter pumpehåndtaket på driftskontrollventilpumpen. 
•  

Trykk og hold nede bremseutløserknappen mens du pumper med håndtaket. 
 

• Når bremsetrykk genereres, vil bremseindikatoren vise dette ved å sprette ut.  
 
 
 
Bremsene er nå utkoplet, og maskinen kan slepes i lav hastighet. Slepeventilen, som 
er integrert i driftskontrollventilen, holdes åpen når bremsene løses ut, slik at sleping 
er mulig.  
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Bremseutløserknappen åpnes når parkeringsbremsene skal tilbakestilles. 
Bremseutløserknappen er den røde knappen på siden av driftskontrollventilen. Når 
knappen åpnes vil bremsetrykket ledes ut av bypass-kretsen slik at 
parkeringsbremsene tilbakestilles og trykket på slepeventilen forsvinner. Hjulene på 
maskinen vil nå låses slik at det ikke er mulig å taue den. 
 

 
 

Hvis funksjonen ikke brukes før maskinen tas i bruk med vanlig kraftforsyning, vil 
maskinen selv tilbakestille bremsesystemet.  
 
For sikkerhets skyld må maskinen ikke forlates med bremsene utkoplet. Hvis 
maskinen forlates med bremsene utkoplet og hjulene blokkert, må det settes opp 
egnete plakater for å gjøre brukerne oppmerksomme på situasjonen 
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5.3.4            STYRING 
 
Håndpumpen på driftskontrollventilen kan også brukes til å styre maskinen manuelt. 
Hvis bremsene er koplet ut og maskinen slepes, må brukeren på bakkenivå utvise 
ekstra forsiktighet ved manuell styring av maskinen. Det anbefales at maskinen 
stoppes før håndpumpen brukes til å forandre retning, og slepingen starter igjen. 
Unngå å prøve å styre maskinen mens den slepes. Det er stor fare for å bli sittende 
fast i hjulene mens maskinen er i bevegelse.  
 
Monter håndtaket på driftskontrollventilpumpen.  
 
Skyv ned og hold styrespaken mens du pumper med håndtaket. Dette fører til at 
hydraulikktrykket fra håndpumpen styres gjennom styrekretsen til styresylinderen. 
Maskinen svinger til høyre. (se nedenfor bilde) 
 

 
 

Trekk opp og hold styrespaken mens du pumper med håndtaket. Dette fører til at 
hydraulikktrykket fra håndpumpen styres gjennom styrekretsen til styresylinderen i 
motsatt retning. Maskinen svinger til venstre.  
 
Hvis styrespaken slippes vil styrekretsen låses, slik at maskinen fortsetter i samme 
retning.  
 
Pumpehåndtakene oppbevares i festeklipsene når de ikke er i bruk. Dekselet holdes 
lukket og låst med lukkemekanismen. 
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5.4        RAPPORTERING 

 
Alle uhell eller nødsituasjoner som oppstår ved bruk av Niftylift, selv om det 
ikke oppstår skade på personer eller gjenstander, skal øyeblikkelig 
rapporteres per telefon til Niftylift. Hvis dette ikke gjøres kan garantien bli 
ugyldig. 

 
 

6 ANSVAR 
 
6.1 EIERSKIFTE 

Når en Niftylift-maskin skifter eier er det selgerens ansvar å informere Niftylift 
direkte om modell og serienummer på maskinen som selges, og informere om 
navn og adresse til den nye eieren innen 60 dager. Dette er viktig for at 
tekniske nyhetsbrev skal komme frem til riktig adresse uten forsinkelser. 
Garantier kan ikke overføres. 


