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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 manøverinstruksjoner som er nødvendige 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 det den er laget for.  All informasjon i denne instruksjonsboken skal leses og 
forstås før det gjøres forsøk på å manøvrere maskinen.. 
 
Ettersom produsenten ikke har noen direkte kontroll over maskinens bruksområde eller 
manøvrering hviler ansvaret for sikkerheten på eier, bruker, fører, leietaker og utleier. 
 
Alle instruksjoner i denne instruksjonsboken er basert på at maskinen brukes på riktig måte og 
at den ikke er endret fra originalutførselen.  Modifikasjoner eller forandringer på maskinen 
uten skriftlig tillatelse fra JLG Industries Inc er strengt forbudt. 
 
På grunn av stadig produktforbedring reserverer JLG Industries Inc seg retten til å endre 
spesifikasjonene uten forutgående varsel.  Kontakt JLG IND. NORGE AS for å få siste 
informasjon. 
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ADVARSELS- OG SIKKERHETSSYMBOLER 
 

                Dette er et symbol som skal rette oppmerksomheten mot 
  sikkerheten.  Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som angis 
 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 som kan resultere av at anvisningene ikke følges.  Disse ordene finnes i denne 
manualen og vises i svart/hvitt.  På maskinens dekaler har ordene en rød, orange eller gul 
bakgrunn.  Ordene "FARE", "VARSEL" og "SE OPP" defineres som følger: 
 

 
 

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

 
 

                           
 

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

 
                    

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

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

 
 

INDIKERER FRAMGANGSMÅTE, SOM ER VIKTIG FOR 
SIKKER MANØVRERING, OG SOM MÅ FØLGES FOR 
Å UNNGÅ RISIKO FOR FEIL PÅ MASKINEN.  DETTE 
ORDET HAR GRØNN BAKGRUNN PÅ DEKALENE. 
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ALT ARBEID I FORBINDELSE MED SIKKERHETSRELATERTE SERVICEMELDINGER 
SKAL UTFØRES PÅ DETTE PRODUKTET.  JLG INDUSTRIES, INC. KAN HA UTFERDIGET 
SERVICEMELDINGER FOR DETTE JLG-PRODUKTET.  KONTAKT JLG IND. NORGE AS 
FOR INFORMASJON ANGÅENDE SIKKERHETSRELATERTE SERVICEMELDINGER SOM 
ER UTFERDIGET FOR DETTE PRODUKTET. 
 
 

 
 
 

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

 
 

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

 
• Ulykkesrapportering 
• Sikkerhetsmeldinger 
• Oppdatering av eierforhold 
• Spørsmål angående produktsikkerhet 
• Overensstemmelse med standarder og regler 
• Spørsmål angående spesielle applikasjoner 
• Spørsmål angående modifikasjoner 

 
 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.  SIKKERHETSANVISNINGER 
 
1.1 GENERELT 
Denne delen av instruksjonsboken viser 
hvordan maskinene skal håndteres for å 
sikre riktig og sikker manøvrering og 
vedlikehold.  For å få en riktig og sikker 
bruk av denne maskinen er det nødvendig 
å lage en daglig rutine, basert på 
instruksjonene i denne delen av boken.  En 
kvalifisert person skal også utforme et 
vedlikeholdsprogram, basert på 
instruksjonene i denne instruksjonsboken 
og i servicemanualen. 
Eiere/brukere/førere/utleiere/leietakere 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 spørsmål av noe slag omkring 
maskinen og manøvreringen, kontakt JLG 
IND. NORGE AS. 

 
OM IKKE DE SIKKERHETSANVIS-
NINGENE SOM GIS I DENNE INSTRUK-
SJONSBOKEN FØLGES, KAN DET LEDE 
TIL MASKINSKADER, SKADER PÅ 
EIENDOM, PERSONSKADER ELLER 
DØDSFALL. 
 

1-2 FØR MANØVRERING 
Trening av fører 
Les hele instruksjonsboken.  Forstå hva du 
har lest - før du manøvrerer maskinen.  Om 
du blir usikker på bruk av maskinen eller 
ønsker ytterligere opplysninger, vennligst 
kontakt JLG IND. NORGE AS. 
 

 
En fører skal ikke akseptere 
manøvreringsansvar før han er trent av en 
kompetent person. 
Denne maskinen må bare manøvreres av 
førere som har vist at de har forstår 

hvordan den skal manøvreres riktig og 
sikkert. 
Les, forstå og følg alle FARE, VARSEL og 
SE OPP skilt, samt manøvrerings-
instruksjoner på maskinen og i denne 
instruksjonsboken. 
Sikre at maskinen brukes på en sånn måte 
og til den type arbeid som den er 
konstruert for. 
Alt personal som brukes maskinen skal vite 
hvordan den manøvreres i en nød-
situasjon, og hvor nødmanøvrene er 
plassert. 
Les, forstå og følg alle lover og for-
ordninger som gjelder for denne type 
maskiner og hvordan de manøvreres. 
 
Arbeidsplassinspeksjon 
Før arbeidet starter skal føreren rydde 
unna alle kjente farer. 
Hev aldri plattformen når maskinen står på 
en lastebil, pram eller annet om ikke 
transportmiddelet er skriftlig godkjent av 
JLG. 
Før manøvrering må du kontrollere at 
arbeidsområdet er fritt for hinder som 
elektriske ledninger, kraner og andre 
entreprenørmaskiner. 
Kontroller underlaget med tanke på hull, 
ujevnheter, kanter, hinder, byggeavfall, 
skjulte hull eller andre potensielle farer. 
Kontroller arbeidsområdet med tanke på 
farlige steder.  Manøvrer ikke maskinen i 
farlige miljøer om den ikke er godkjent av 
JLG til dette formålet. 
Kontroller nøye at underlaget holder det 
trykk som hjulene utgjør (hjultrykket vises 
på skilt ved hvert hjul). 
Manøvrer ikke maskinen om det blåser mer 
enn 12,5 m/sek. 
Denne maskinen kan manøvreres i 
utetemperaturer på mellom -20°C til 40°C.  
Konsulter fabrikken for å optimalisere 
manøvrering utenfor dette temperatur-
området.
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Inspeksjon av maskinen 
 
Ikke manøvrer maskinen før inspeksjoner 
og funksjonskontroll er utført i samsvar 
med seksjon 2 i denne instruksjonsboken. 
Ikke manøvrer maskinen før service og 
vedlikehold er utført i samsvar med Service 
og Vedlikeholdsboken. 
Sikre at sikkerhetsutstyret fungerer riktig.  
Modifikasjoner av dette utstyret er brudd på 
sikkerhetsbestemmelsene. 
 

 
 

MODIFISERING ELLER FORANDRING AV 
EN LIFT MÅ BARE UTFØRES ETTER 
SKRIFTLIG GODKJENNELSE AV PRODU-
SENTEN. 
 
Manøvrer aldri en maskin som mangler 
eller har uleselige sikkerhets- og instruk-
sjonsdekaler. 
Kontroller maskinen med tanke på 
modifikasjoner og originaldeler.  Sikre at 
eventuelle modifikasjoner er godkjent av 
JLG. 
Unngå å samle skrot på plattformen.  Se til 
at det ikke finnes olje, fett eller andre glatte 
substanser på plattformsgulvet eller under 
skoene. 
 
 
1.3 MANØVRERING 
 
Generelt 
 
Ikke bruk maskinen til andre formål enn å 
frakte personal med utstyr og verktøy til 
arbeidsplasser ovenfor bakken. 
Før manøvrering skal føreren ha lært seg 
maskinens manøverkarakteristikk og 
begrensninger.  Referer til seksjon 3 og  4. 
Manøvrer aldri en maskin med påviste feil.  
Om det oppstår feil på maskinen skal den 
stenges av og ikke startes før feilen er 
reparert. 
Ta aldri bort eller koble ut noe 
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 hydraulikksylinder stå helt 
inndratt eller helt utkjørt når maskinen ikke 
skal brukes på en tid. 
Om det er personal på plattformen må det 
ikke manøvreres fra chassisets manøvre 
unntatt i nødsfall. 
Transporter ikke materiale liggende på 
plattformsrekkverket medmindre det er 
godkjent av JLG. 
Om det er to eller flere personer på 
plattformen skal føreren være ansvarlig for 
all manøvrering. 
Se til at håndverktøy er sikkert plassert på 
plattformsgulvet, de må ikke henge utenfor 
plattformen etter ledningene. 
Forsøk aldri å skyve på eller dra en maskin 
som sitter fast eller som er skadet, unntatt 
ved å dra gjennom surrebøylene. 
Senk plattformen helt ned og steng av all 
strøm før maskinen forlates. 
 
Fallrisiko 
 
JLG ønsker at alt personal på plattformen 
har sikkerhetssæle, festet i de avsatte 
festepunktene.  For ytterligere informasjon 
om fallrisiko, kontakt JLG IND. NORGE AS 
 

 
 

Kontroller før manøvrering at plattforms-
rekkverket er ordentlig fastsatt og at 
plattformsgrinden er stengt, og sett sikker-
hetsselen fast i festebøylen.  Bare en (1) 
sikkerhetssele i hver festebøyle. 
 

 
 

Ha alltid begge føttene på plattformsgulvet.  
Plasser aldri stiger, kasser, planker osv for 
å øke maskinens rekkevidde.
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Bruk aldri saksene som stige når du skal 
opp på eller 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 - vær ekstra forsiktig om 
du skal gå av plattformen over bakkenivå.  
Gå av bare gjennom grinden.  Avstanden 
mellom plattformen og den konstruksjonen 
du skal klyve av på må ikke overstige 
30cm.  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 du bruke to sikkerhetssæler, en 
festet på plattformen og den andre på den 
konstruksjonen du skal klyve av på.  
Sikkerhetssælen må ikke løsnes fra 
plattformen før du står sikkert på 
konstruksjonen. 
Fjern olje, leire osv fra sko og plattform-
gulv. 
 
Elektriske farer 
 
• Denne maskinen er ikke isolert mot 

strøm og gir ingen beskyttelse ved 
kontakt med strømførende gjenstander. 

 

 
 
• Hold alltid sikker avstand til 

høyspentledninger eller andre 
strømførende gjenstander.  Følg tabell 
1-1.  Tenk på at maskinen og 
ledningene kan svaie. 

 
 

Tabell 1-1 Minste sikkerhetsavstand 
Volt Minste 

sikkerhetsavstand 
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 Manøvrer ikke maskinen eller 
personal nærmere enn minste sikker-
hetsavstand.  Betrakt alle ledninger som 
strømførende inntil du er sikker på det 
motsatte. 
 
Du må ha en minste avstand av 3m mellom 
alle deler av maskinen m/last og elektriske 
ledninger eller apparater som har spenning 
opp til 50.000V.  Øk avstanden ytterligere 
30cm for hver 30,000V eller mindre som 
spenningen stiger. 
 

 
MANØVRER IKKE MASKINEN ELLER 
PERSONAL NÆRMERE ENN MINSTE 
SIKKERHETSAVSTAND.  BETRAKT ALLE 
LEDNINGER SOM STRØMFØRENDE INNTIL 
DU ER SIKKER PÅ DET MOTSATTE. 

 
Tippefarer 
 
Kontroller nøye at underlaget holder for 
den belastningen som maskinens hjul 
utgjør.  Dekal med hjulbelastning finnes 
ved hvert hjul.  
Føreren skal kjenne godt til underlaget før 
kjøringen begynner.  Overskrid ikke maks 
tillatt helling under kjøringen. 
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Kjør aldri med hevet plattform nær eller i 
bakker eller på hellende, ujevnt, mykt 
underlag.  Se til at maskinen står på et fast, 
horisontalt underlag før plattformen heves 
eller ved kjøring med oppkjørt plattform. 
Før du kjører på gulv, broer, lastebiler eller 
andre flater, kontroller at underlaget holder 
for maskinens vekt. 
 
Overskrid aldri produsentens angitte 
maksimale last.  Fordel lasten jevnt på 
plattformsgulvet.  All last skal være 
innenfor plattformsrekkverket om ikke 
annet er godkjent av JLG. 
Kjør aldri nærmere enn 60cm fra kanter, 
hull, hinder, tildekkede hull eller andre 
hindre. 
Ikke bruk maskinen som løftekran.  Ikke 
bind noe fast til maskinen.  Fest aldri wire 
eller liknende i plattformen. 
Manøvrer ikke maskinen om det blåser mer 
enn 12,5 m/sek. 
Ikke dekk plattformssidene eller fest skilter 
som øker vindfanget. 
Øk ikke plattformens størrelse med planker 
eller liknende. 
Om saksene eller plattformen sitter fast i 
noe slik at ett eller flere hjul mister 
kontakten med underlaget, må alt personal 
tas ned fra plattformen før det gjøres 
forsøk på å frigjøre den.  Bruk kran, 
gaffeltruck eller annen passelig utrustning 
for å stabilisere maskinen og ta ned 
personalet. 
 
Klemme- og kollisjonsfare 
 
Alt personal på plattformen og nær 
maskinen skal bære hjelm. 
Hold hender og ben borte fra sakse-
konstruksjonen under manøvrering. 
Se til at det ikke finnes noe hinder rundt 
eller ovenfor maskinen under kjøring.  
Kontroller avstanden over, på sidene og 
under plattformen når den kjøres opp eller 
ned. 
Ha alle kroppsdeler innenfor plattforms-
rekkverket under manøvrering. 

 
Få en person på bakken til å holde oppsikt 
hvis du kjører i områder uten full sikt.  
Pass på at ingen personer befinner seg 
nærmere enn 1,8 cm fra maskinen under 
kjøring. 
Under kjøring skal kjørehastigheten 
tilpasses til underlagets beskaffenhet, 
hinder, sikt, hellinger, annet personal 
og/eller andre faktorer som kan forårsake 
fare for kollisjon eller personskader. 
Tenk alltid på stoppestrekningen når du 
kjører maskinen, uansett hastighet.  Slå 
over på lavhastighet før maskinen stoppes, 
og kjør bare på lavhastighet i bakker. 
Kjør aldri med høyhastighet i trange 
omgivelser eller når maskinen kjøres 
bakover. 
Vær alltid forsiktig så at ingen hinder 
kommer i kontakt med plattformens 
manøverpanel eller personer på 
plattformen. 
Se til at førere av andre maskiner på 
bakken eller i luften er oppmerksomme på 
din maskin.  Koble bort strømmen til 
traverser, heiser og liknende 
løfteanordninger, sperr av gulvet om det 
trengs. 
Manøvrer aldri over personal på bakken.  
Ikke tillat noen å arbeide, stå eller gå under 
en oppkjørt plattform.  Sperr av ved behov. 
 
 
1-4 SLEP OG LØFT 
Ikke tillat noen å oppholde seg på 
plattformen under slep eller løft. 
Denne maskinen må ikke slepes annen 
enn i nødsfall.  Se kapittel 6 for nødslep. 
Se til at plattformen er helt nedsenket og 
tom før slep eller løft. 
Når maskinen løftes med en gaffeltruck 
skal gaflene  plasseres på merkede plasser 
på maskinen.  Se til at gaffeltrucken har 
tilstrekkelig løftekapasitet. 
Referer til seksjon 4 for løfteinstruksjoner.
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1-5 VEDLIKEHOLD 
 
Generelt 
 
Denne delen av instruksjonsboken 
inneholder de generelle sikkerhetsan-
visningene som gjelder for vedlikehold av 
maskinen.  Tilleggsinformasjon er under 
berørte punkter i denne instruksjonsboken.  
Det er viktig at vedlikeholdspersonal følger 
disse forskriftene for å unngå skader på 
personer og maskinen. 
Et vedlikeholdsprogram skal opprettes av 
en kvalifisert person, og dette skal følges 
slik at maskinen alltid er sikker å 
manøvrere. 
 
Vedlikeholdsfarer 
 
Steng av manøverstrømmen og sikre 
maskinens deler mot utilsiktede 
bevegelser før reparasjon eller vedlikehold 
utføres. 
Arbeid aldri under plattformen før den er 
senket helt ned eller at den er sikret i løftet 
stilling. 
Kjør alltid hydraulikksystemet trykkløst før 
noen av hydraulikkomponentene tas løs. 
Koble alltid bort batteriene når det utføres 
reparasjon på det elektriske systemet, og 
før sveising på maskinen. 
Om maskinen har motor skal den alltid 
stenges av før det fylles drivstoff. 
Se til at erstatningsdeler er identiske eller 
likeverdige med originaldelene. 
Forsøk aldri å løfte tunge detaljer uten 
hjelp av mekanisk løfteutstyr.  La ingen 
tunge detaljer ligge i ustabil stilling.  
Ikke bær ringer, klokker eller armbånd når 
det utføres vedlikehold.  Ikke bær løst 
sittende klesplagg eller langt hår uten 
hårnett, da dette kan sette seg fast i 
utstyret. 
 
 
 
 
 
 
 

Bruk bare godkjente, ikke brennbare, 
rengjøringsmiddel. 
Ikke reduser maskinens vekt og stabilitet 
ved å endre eller fjerne detaljer som 
motvekt, plattform, batterier osv.  Referer 
til service- og vedlikeholdsboken for vekter 
som kan påvirke stabiliteten. 
 

 
MODIFISERING MÅ BARE UTFØRES 
MED SKRIFTLIG GODKJENNELSE FRA 
PRODUSENTEN. 
 
Batterifarer 
 
Koble alltid bort batteriene ved reparasjon av 
det elektriske systemet eller før det sveises på 
maskinen. 
Det er forbudt å ha åpen ild, gnister eller å 
røyke nær batteriene under lading eller 
vedlikehold.  
Lag aldri kontakt mellom batteripolene 
med verktøy eller andre gjenstander.  
Bær alltid beskyttelsesbriller og hansker 
under vedlikehold av batteriene.  Se til at 
ikke batterisyre kommer i kontakt med hud 
eller klær. 
 

 
BATTERISYRE ER STERKT ETSENDE.  
UNNGÅ KONTAKT MED HUD ELLER 
KLÆR.  VED KONTAKT, SKYLL MED 
RIKELIG MENGDER VANN OG KONTAKT 
LEGE. 
Lading av batteriene skal skje i et 
velventilert rom. 
Ikke overfyll batteriene.  Fyll på destillert 
vann etter at batteriene er fulladet.  
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SEKSJON 2 FORBEREDELSER OG INSPEKSJON
 
2.1 GENERELT 
Denne delen av instruksjonsboken gir 
nødvendig informasjon for personal som er 
ansvarlig for at maskinen er i orden før 
arbeidet, og lister opp kontroller som skal 
utføres før maskinen tas i arbeid.  Det er 
viktig at dette kapittelet leses og forstås for 
maskinen manøvreres.  Se til at alle 
inspeksjoner er utført før maskinen tas i 
bruk.  Disse prosedyrer gir maksimal 
livslengde for maskinen og sikkerhet i dens 
funksjoner. 

 
ETTERSOM PRODUSENTEN IKKE HAR 
DIREKTE KONTROLL OVER INSPEK-
SJONER OG VEDLIKEHOLD PÅ LEVERTE 
MASKINER, ER ANSVARET FOR 
SIKKERHETEN TILLAGT EIERNE/FØRERNE 
 
2-2 FORBEREDELSER FOR BRUK 

Før en ny maskin tas i bruk skal den nøye 
inspiseres med tanke på transportskader.  
Deretter skal maskinen inspiseres regel-
messig i samsvar med inspeksjonsliste (2-
3).  Maskinen skal nøye inspiseres med 
tanke på hydraulikklekkasje når den startes 
for første gang.  En kontroll av alle 
komponenter skal også utføres for å sikre 
funksjon og stabilitet. 
Alle forberedelser for å få maskinen klar for 
arbeid er på eierens ansvar.  Bruk sunn 
fornuft, (dvs. se til at liftens bevegelser går 
mykt og at bremsene fungerer), samt en 
rekke visuelle inspeksjoner. 
De obligatoriske inspeksjonene finner du 
under "Daglig inspeksjon” (2-4). 
Sikre at de krav som stilles i 
leveranseinspeksjonen og i de periodiske 
vedlikeholds- 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 inspek-
sjonen skal utføres av en autorisert person. 
 
 
 

Følgende kontrolliste gir en systematisk 
inspeksjon for å underlette at feilaktige, 
skadde eller feilaktig installerte deler 
oppdages.  Kontrollisten viser hvilke deler 
som skal inspiseres og hvilken funksjon. 
Periodisk inspeksjon skal utføres hver 
måned eller, om maskinen arbeider under 
vanskelige forhold, oftere.   
Kontrollisten gjelder også og skal 
anvendes for maskiner som ikke har vært i 
bruk på lenge og for de maskinene som 
utsettes for store klimaendringer. 
Plattformsrekkverk 
Ordentlig montert; ingen løse eller savnede 
deler; ingen synlige skader. 
Plattform 
Ingen synlige skader; fri for smuss og 
skrap. 
Sakser 
Ingen synlige skader, skavemerker og/eller 
skjevhet. 
El-kabler 
Ingen synlige skader; ordentlig fastsatt. 
Pivotaksler 
Ingen løse eller savnede låsinger; ingen 
synlige skader; ingen tegn på slitasje på 
aksler eller bussinger. 

Løftesylinder 
Ingen rust, skrapemerker eller 
fremmedlegemer på stempelstangen; 
ingen lekkasje. 
Chassis 
Ingen synlige skader; ingen løse eller 
savnede detaljer; ingen ansamling av 
skrap.  (Over- og underside). 

Hjul og dekk 
Ingen løse eller savnede hjulbulter; ingen 
synlige skader. 
Glideklosser 
Ingen unormal slitasje; ingen hinder. 
Hydraulikktank 
Oljenivå skal være på maksmarkeringen 
(plattformen nedsenket og maskinen 
avstengt).  
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Styresylinder 
Ingen rust, skrapemerker eller 
fremmedlegemer på stempelstangen. 

Styrelenker 
Ingen løse eller savnede deler; ingen synlige 
skader. 
Styrespindler 
Ingen unormal slitasje; ingen skader; 
ordentlig smurt. 

Manøverbokser (Plattform og Chassis) 
Manøverbryterne fungerer; ingen synlige 
skader; dekaler ordentlig fastsatte og 
lesbare; manøverspak fungerer; ingen 
synlige skader. 
Batteri 
Rett væskenivå; kabler ordentlig festet; 
ingen synlige skader; ingen korrosjon på 
tilslutninger. 
Motor 
Rett motoroljenivå; påfyllingslokket 
ordentlig fastskrudd; luftfilteret ordentlig 
fastsatt. 
Hydraulikkpumpe og ventiler 
Ingen synlige skader; ingen lekkasje; 
ordentlig fastsatt. 
Plattformsdekaler 
Ingen synlige skader; dekalene ordentlig 
fastsatte og lesbare. 
 
 
2.4 DAGLIG INSPEKSJON 
Det er brukerens ansvar å inspisere 
maskinen før den daglige kjøringen 
begynner.  Det anbefales at hver bruker 
inspiserer maskinen før kjøring, selv om en 
annen bruker har inspisert den fra før.  
Denne daglige inspeksjonen er den beste 
måten å kontrollere maskinen.  
I tillegg til den daglige inspeksjonen bør 
følgende utføres. 

Rengjøring av maskinen 
Kontroller at alle flater er fri for olje, drivstoff 
eller andre fremmedgjenstander. 
Dekaler 
Se til at alle instruksjons- og advarsels-
dekaler er rene og uskadde.  Beskytt dem 
om maskinen males eller vaskes med 
høyttrykksvask. 

 

Instruksjonsbok 
Se til at instruksjonsboken er tilgjengelig på 
maskinen. 

Inspeksjons- og reparasjonsjournal 
Se til at all service og vedlikehold som utføres 
på maskinen noteres og kontroller at alle 
påviste feil er blitt reparert. 
Daglig smøring 
Referer til smøreskjemaet for de detaljer 
som skal smøres daglig. 

Utfør følgende kontroller og vedlikehold før 
maskinen manøvreres. 

 
  

FOR Å UNNGÅ SKADER SKAL IKKE 
MASKINEN MANØVRERES FØR ALLE FEIL 
ER REPARERT.  DET ER BRUDD PÅ 
SIKKERHETSBESTEMMELSENE Å 
MANØVRERE EN MASKIN MED FEIL.  
 

1. Start hver arbeidsdag med full 
drivstofftank. 

2. Kontroller at alle detaljer som 
krever smøring er smurt i samsvar 
med smøreskjemaet. 

3. Utfør Daglig funksjonskontroll som i 
punkt  2-5 
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Fig. 2-1 Daglig inspeksjon 
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DAGLIG INSPEKSJON 
Begynn den daglige inspeksjonen med 
punkt 1 i samsvar med 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 MASKIN SOM HAR FEIL IKKE 
BRUKES FØR DEN ER REPARERT.  BRUK 
AV EN MASKIN BEHEFTET MED FEIL ER 
BRUDD PÅ SIKKERHETSBESTEM-
MELSENE.  SE TIL AT MASKINEN ER AV-
STENGT NÅR DEN DAGLIGE INSPEK-
SJONEN UTFØRES. 
 
OBS: Glem ikke å visuelt kontrollere 
chassisets underside.  En kontroll av dette 
området kan resultere i at feil, som kan 
forårsake store maskinskader, oppdages. 
 

1. Motorinstallasjon - Motoroljenivå på 
maksmarkeringen på peilepinnen, 
påfyllingslokket ordentlig fastskrudd.  
Lyddempere og avgassrør ordentlig 
fastsatt, ingen lekkasje.  Luftfilter 
ordentlig fastsatt, ingen løse eller 
savnede deler, luftfilteret rent.  
Kjølelokket fastsatt, rett kjølevæske-
nivå. 

2. Hydraulikkpumpe - Ordentlig fastsatt, 
ingen synlige skader, ingen lekkasje.  
Slanger og slangekoblinger fastsatt, 
ingen synlige skader, ingen lekkasje. 

3. Styre/Drivhjul og dekk, høyre framme - 
Ordentlig fastsatt, ingen løse hjulbolter, 
ingen synlige skader. 

4. Drivmotor, venstre framme (4-hjulsdrift) 
- Ingen synlige skader; ingen lekkasje. 

5. Plattformens manøverpanel – 
Manøverbrytere og manøverspaker 
ordentlig fastsatte; ingen detaljer som 
er løse eller savnede; manøverbrytere 
går tilbake til nøytral.  Dekaler lesbare 
og fastsatte, instruksjonsboken på 
plass. 

6. Luftsylinder - Ordentlig fastsatt, ingen 
synlige skader, ingen løse eller 
savnede deler, ingen lekkasje. 

 

 

7. Sakser og glideklosser - Ordentlig 
fastsatt, ingen synlige skader, ordentlig 
smurt. 

8. Ventil for driving - Ordentlig fastsatt, 
ingen synlige skader, ingen lekkasje.  
Slanger og tilslutninger ordentlig 
fastsatt, ingen synlige skader, ingen 
lekkasje. 

9. Ventil for pendelaksel - Ventilen 
ordentlig fastsatt, ingen synlige skader, 
ingen lekkasje.  Slanger og koblinger 
ordentlig fastsatt, ingen synlige skader, 
ingen lekkasje. 

10. Drivstofftank (Bensin eller Dieselmotor - 
Påfyllingslokket ordentlig fastskrudd, 
ingen skader eller lekkasje. 

11. Pendelakselventil - Ordentlig fastsatt, 
ingen synlige skader, ingen lekkasje. 

12.  Drivhjul og dekk, venstre bak - 
Ordentlig fastsatt, ingen løse hjulbolter, 
ingen synlige skader. 

13. Drivmotor/Brems, venstre bak - Ingen 
synlige skader; ingen lekkasje. 

14. Begrensningsbryter kjøring (gjelder 
400CRT) - Ingen synlige skader, 
ordentlig fastsatt. 

15. Stige - Ingen skader, ordentlig fastsatt. 

16. Manuell nødsenkningsventil og håndtak 
- Ordentlig fastsatt, ingen synlige 
skader, ingen løse eller savnede 
detaljer. 

17. Begrensningsbrytere, kjørehastighet - 
Ingen synlige skader, ordentlig fastsatt. 

18. Drivhjul og dekk, høyre bak - Ordentlig 
fastsatt, ingen løse hjulbolter, ingen 
synlige skader. 

19. Drivmotor/Brems, høyre bak - Ingen 
synlige skader; ingen lekkasje. 

20. Hydraulikktank - Ingen synlige skader 
eller savnede deler.  Ingen lekkasje, 
rett oljenivå.  Lufteren ordentlig fastsatt 
og fungerer. 
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21. Chassisets manøvre – Manøver-
bryterne fungerer, ingen synlige skader, 
ingen lekkasje, dekaler fastsatt og 
lesbare. 

22. Kontrollventil - Ordentlig fastsatt, ingen 
synlige skader, ingen lekkasje.  Slanger 
og koblinger ordentlig fastsatt, ingen 
synlige skader, ingen lekkasje. 

23. Batteriinstallasjon - (Bensin eller 
Dieselmotor) - Rett væskenivå, kabler 
ordentlig fastsatt, ingen skader eller 
korrosjon.  Batteriholdere ordentlig 
fastsatt. 

24. Mellomtrykksfilter - Ingen synlige 
skader; ordentlig fastsatt; ingen 
lekkasje. 

25. Styrelenker - Ingen løse eller savnede 
deler; ingen synlige skader; ingen 
hinder synlige. 

26. Styre-/Drivhjul og dekk, høyre framme - 
Ordentlig fastsatt, ingen løse eller 
savnede hjulbolter, ingen synlige 
skader.  Referer til innstanset 
dekktrykk. 

27. Drivmotor, høyre framme (4-hjulsdrift) - 
Ingen synlige skader, ingen lekkasje. 

28. Styresylinder og styrestag - Ingen løse 
eller savnede deler, ingen synlige 
skader.  Ingen lekkasje eller skader på 
styresylinderen. 

29. Plattform (ikke vist) - Ingen løse eller 
savnede deler, ingen synlige skader, 
plattformsforlengelsen fungerer riktig.
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2-5 DAGLIG FUNKSJONS-       
      KONTROLL 
 

 
FOR Å UNNGÅ PERSONSKADER SKAL EN 
MASKIN SOM HAR FEIL IKKE 
MANØVRERES FØR DEN ER REPARERT. 
Så snart den daglige kontrollen er avsluttet 
skal det utføres funksjonstest av alle 
system på et sted som er fritt for hinder 
både over og rundt maskinen.  Kontroller 
utføres i samsvar med følgende: 
 
1. Hev og senk plattformen flere ganger.  

Kontroller at bevegelsen skjer mykt.  
Kontroller at begrensningsbryteren for 
høy hastighet aktiveres når plattformen 
heves. 

2. Hev saksearmene og kontroller at 
stempelet i ventilen for pendelakselen 
er helt utskutt. 

3. Kjør framover og bakover og kontroller 
funksjonen. 

4. Kontroller at kjørebremsene holder når 
maskinen kjøres oppover en bakke og 
så stanses.  Bakken skal ikke være 
større enn det maskinen tåler. 

5. Kontroller på 400CRT at kjøringen 
brytes på forhåndsinnstilt 
plattformshøyde. 

6. Styr til venstre og til høyre og kontroller 
funksjonen. 

7. Kontroller nivået i hydraulikkoljetanken.  
Referer til smøreskjemaet. 

 
 
2-6 Momentdragning 

 
Momenttabellen består av standardverdier, 
basert på bultdiameter og stigning etter 
anbefalt verkstedspraksis.  Denne tabellen 
er ment som hjelp til føreren om han/hun 
skulle oppdage noe under den daglige 
kontrollen som krever umiddelbare tiltak, 
inntil feilen kan repareres av 
servicepersonale.  Denne seksjonen gir 
spesifikke momentverdier og periodisk 
vedlikehold med en liste på de ulike 
komponentene. 
 
OBS:  Alle hjulbolter skal dras med et 
moment på 142Nm. 

 
2-7 Bensin/Gass (Om montert) 
 

 
DET ER MULIG Å BYTTE FRA ET 
DRIVSTOFF TIL ET ANNET UTEN AT 
MOTOREN STANSES.  UTVIS DEN 
STØRSTE FORSIKTIGHET OG FØLGE 
DISSE INSTRUKSJONENE. 

Bytte fra Bensin til Gass 
1. Start motoren fra plattformens 

manøverpanel. 
2. Åpne kranen på gassflasken 

ved å vri den mot solen. 
 

 
SE TIL AT ALL BENSIN ER LUFTET UT FØR 
OVERKOBLINGEN TIL GASS. 

 
3. Med motoren i gang settes 

manøverbryteren for valg av 
drivstoff, plassert på 
plattformens manøverpanel, i 
stilling "Gass”.  

 
Bytte fra Gass til Bensin 
1. Med motoren i gang på gassdrift, 

og uten belastning, sett 
manøverbryteren for valg av 
drivstoff, plassert på plattformens 
manøverpanel, i stilling "Bensin”.  

2. Om motoren hakker på grunn av 
for lite bensin, sett manøver-
bryteren i stilling "Gass" igjen 
inntil motoren går jevnt.  Gjenta 
dette til motoren går jevnt på 
bensin. 

3. Steng kranen på gassflasken ved 
å vri den med solen. 
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Fig. 2-4 Smøreskjema 

 
Nr. Komponent Antall/Type 

smørepunkter 
Smøremetode Intervall 

1 Hydraulikktank Påfylling/Drenering HO-kontroller nivå/ HO-
bytte 

10/500 

2 Hydraulikkfilter - Første bytte - 40t. 200 
3 Glideskinner  MPG-pensel 100 
4 Motorolje Påfylling/Drenering Kontroller oljenivå/Bytt 

olje 
10/100 

 
Navreduksjonene skal være halvfulle 
Forklaringer: 
MPG – Fett 
EPGL - Kuggehjulsfett for høye trykk 
HO - Hydraulikkolje (Mobil 424) 
 

 
FOR Å UNNGÅ PERSONSKADER SKAL 
SIKKERHETSSTANGEN BRUKES NÅR 
VEDLIKEHOLD KREVER AT PLATTFORMEN 
ER OPPKJØRT. 
 
OBS:  Smør like detaljer på begge sider av 
maskinen. 

 
 
 
 
 

OBS:  Anbefalte intervaller er basert på 
normal kjøring.  Om maskinen kjøres i flere 
skift og under vanskelige forhold skal 
intervallene forkortes. 
 
Manøvrer plattformen helt opp og ned igjen 
før kontroll av hydraulikkoljenivået.  Nivået 
skal vises i måleglasset på 
hydraulikktanken.  Om nivået ikke vises 
skal det fylles på olje.  Ikke overfyll tanken. 
 
Hver gang pumpekoblingen tas i bruk skal 
den smøres inn med fett (Texaco 1912) før 
den moteres sammen 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 
DIREKTE KONTROLL OVER HVORDAN 
MASKINEN BRUKES, ER DET FØRERENS 
ANSVAR Å MANØVRERE MASKINEN PÅ EN 
RIKTIG OG SIKKER MÅTE. 
Denne delen av instruksjonsboken gir den 
informasjonen 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 
maskinen tas i bruk.  Dette er viktig for å få 
en 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 
dette.  Videre er det av største viktighet at 
all personal som skal manøvrere eller 
vedlikeholde maskinen er trent riktig, slik at 
de forstår alle maskinfunksjonene før den 
manøvreres.  
Personer som er påvirket av rusmidler, 
eller personer som lider av svimmelhet, 
skal ikke tillates å manøvrere maskinen. 

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

manøverkontroller, nødsystem og 
sikkerhetssystem fungerer, samt deres 
begrensninger. 

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

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

4. Riktig bruk av alt nødvendig personlig 
sikkerhetsutstyr. 

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 om underlagets bæreevne 
osv. 

7. Hvordan maskinen skal manøvreres i 
nærheten av elektriske ledninger for å 
unngå potensielle farer. 

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

 
Overvåkning av trening 
All trening skal ledes av en kvalifisert 
person og på en plass fritt 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 arbeide på grunn av feil eller fordi 
han bedømmer forutsetningene for et visst 
arbeid som for farlige, og at han ved behov 
kan be om kompletterende opplysninger fra 
JLG IND. NORGE AS. 
 
OBS:  Produsenten eller JLG IND. NORGE 
AS kan gi kvalifisert trening for første 
maskin som leveres og deretter på 
forespørsel. 
 
3.3 MANØVERKARAKTERISTIKK  
      OG BEGRENSNINGER 
 
Generelt 
Det første kravet som skal stilles en bruker 
er fullstendig kjennskap til maskinens 
manøverkarakteristikk og begrensninger, 
uavhengig av brukerens kunnskaper om 
liknende maskiner. 
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Dekaler 
Viktig informasjon å tenke på under 
manøvrering er oppgitt på FARE-, 
ADVARSEL-, SE OPP-, VIKTIG- og 
INSTRUKSJONS-dekalene ved manøver-
kontrollene på chassiset og plattformen. 
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 definisjon av disse dekalene. 
 
Kapasitet 
Heving av plattformen med eller uten last 
er basert på følgende forutsetninger: 
1. Maskinen står på et fast og horisontalt 

underlag. 
2. Lasten er innenfor det produsenten 

tillater. 
3. Alle maskinsystemene fungerer riktig. 
 
Stabilitet 
Denne maskinen er stabil i alle manøver-
posisjoner når den er i originalutførsel og 
når den manøvreres med tillatt last på et 
jevnt, horisontalt og fast underlag. 
 
3.4 MANØVRE OG INSTRUMENT 

Denne maskinen har kontrollpaneler med 
symboler for manøverfunksjonene.  Sym-
boler og korresponderende funksjoner 
vises i fig.     3-4. 

 
Chassisets manøverkontroller 

 
 

MANØVRER IKKE FRA CHASSISETS 
MANØVRE MED PERSONAL PÅ 
PLATTFORMEN UNNTATT I NØDSFALL. 
UTFØR SÅ MANGE FUNKSJONSKON-
TROLLER SOM MULIG FRA CHASSISETS 
MANØVERKONTROLLER. 
 
OBS:  Når maskinen er avstengt for natten 
eller når batteriene lades skal 
nødstoppsbryteren og velgerbryteren stå i 
posisjon "AV" for å forhindre at batteriene 
lades ut. 
 

 

 
1. Velgerbryter plattformens-/chassisets- 

manøverkontroller. 
En 3-nivås nøkkelbryter forsyner 
plattformens nødstoppsbryter med 
strøm når den er i "Plattform"-posisjon.  
Når denne nøkkelbryteren holdes i 
posisjon "Chassis-manøvre" gir den 
strøm til nødstoppsbryteren på 
chassisets manøverpanel.  Når 
nøkkelen slippes går den automatisk til 
posisjon "AV" og nøkkelen kan tas ut.  I 
denne stillingen er det ingen 
manøverstrøm til plattformens eller 
chassisets manøvre. 
 
OBS: Med velgerbryteren i stilling 
"Plattform" eller i stilling "AV" kan 
nøkkelen tas bort for å forhindre 
uautorisert manøvrering. 
Når plattformen er hevet fungerer bare 
kjøring med lav hastighet.   

2. Tenning/Nødstoppsbryter 
En rød soppformet manøverbryter gir 
strøm til chassisets manøvre når den 
dras ut og når velgerbryteren står i 
"Chassis"-posisjon.  I tillegg kan 
bryteren brukes til å stenge strømmen 
til manøvrene i en nødsituasjon.  
Strømmen slås på ved at bryteren dras 
ut, og stenges av ved at bryteren 
trykkes inn. 
 

3. Manøverbrytere plattform 
En 3-nivås manøverbryter som 
manøvrerer plattformen opp eller ned.  

 
4. Startbryter 

Når denne manøverknappen trykkes 
inn gis det strøm til startsolenoiden når 
Tennings-/Nødstoppsbryteren er i "PÅ"-
stilling (utdratt). 

 
5. Varselslamper Motor/Filter 

Disse varselslampene varsler føreren 
om at det er oppstått feil i motor eller 
hydraulikksystem.  De spesifikke feil 
som vises er, fra høyre til venstre: 
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Generator - Tennes når ladestrømmen 
synker under et forhåndsinnstilt nivå. 
 
Oljetrykk - Tennes når motorens 
oljetrykk synker under 0,5 bar. 
 
Ladetrykk - Tennes når ladetrykket 
synker under 4,8 bar, hvilket indikerer 

at ladefilteret er tett og må byttes.  
Denne indikatoren er også koblet til en 
temperatursensor for å forhindre at 
feilsignaler genereres når 
oljetemperaturen er under normal 
arbeidstemperatur. 
 

 

 
Fig. 3-1 Chassisets manøverboks 

 
 
6. Gløding (Gjelder dieselmotor)  

Med denne manøverknappen aktiveres 
gløding for å underlette start av 
dieselmotoren under lave temperaturer. 

 
7. Timeteller 

Maskinen kan være utstyrt med en 
timeteller som indikerer antall 
driftstimer for motoren. 
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Fig. 3-2 Plattformens manøverboks 
 
 

 
Fig. 3-3 Målepanel
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3.5 PLATTFORMENS MANØVER- 
      KONTROLLER 
1. Nødstoppsbryter - En 2-nivås, rød, 

soppformet nødstoppsbryter som gir 
strøm til plattformens manøvre og som i 
en nødsituasjon kan stenge av strøm-
men til plattformens manøvre.  Med 
velgerbryteren i posisjon "Plattform" gis 
strøm til manøvrene når nødstopps-
bryteren er i "PÅ"-stilling (utdratt) og 
strømmen stenges av når bryteren 
settes i posisjon "AV" (inntrykket). 

2. Joystick - Med denne manøverspaken 
kan tre (3) funksjoner aktiveres: kjøring, 
styring, kjøre-/løftehastighet og støtte-
ben (ekstrautstyr).  Før manøvrering 
med joysticken må manøverbryteren for 
kjøring eller for plattform aktiveres.  
Bevegelseshastigheten kontrolleres 
med hvor mye joysticken føres i ulike 
retninger fra nøytralstilling.  Med tom-
melbryteren på toppen av joysticken 
styres maskinen til venstre eller til 
høyre. 

3. Hastighetsbrytere - Med denne 2-nivås 
manøverbryteren kan føreren velge 
enten høy eller lav funksjonshastighet. 

 
UNDER KJØRING I TRANGE OMGIVELSER 
ELLER UNDER KJØRING BAKOVER SKAL 
IKKE HØY HASTIGHET VÆRE AKTIVERT. 

OBS:  Når plattformen er hevet, aktiveres 
automatisk lav kjørehastighet. 

4. Manøverbrytere kjøring - Når denne 
manøverbryteren aktiveres kan 
kjøringen starte innen 3 sekunder.  Når 
joysticken føres framover eller bakover 
innen disse 3 sekundene, er 
hastigheten til maskinen framover eller 
bakover avhengig av hastighets-
bryterens posisjon og hvor mye 
joysticken føres fra nøytralstilling. 

5. Manøverbryter plattform - Når denne 
manøverbryteren aktiveres kan platt-
formen heves eller senkes innen 3 
sekunder.  Aktivering av joysticken 
framover eller bakover innen 3 
sekunder resulterer i at plattformen 
heves eller senkes med en bevegel-
seshastighet avhengig av hastighets-
bryterens posisjon og hvor mye 
joysticken føres fra nøytral-stillingen. 

6. Støtteben (Ekstrautstyr) - Når denne 
manøverbryteren aktiveres kan platt-
formen heves eller senkes innen 3 

sekunder.  Aktivering av joysticken 
framover eller bakover innen 3 sek. 
resulterer i at føreren kan nivellere 
maskinen med hjelp av støttebena. 

 
SENK IKKE NED PLATTFORMEN UTEN 
FØRST Å HA DRATT INN PLATTFORMS-
FORLENGELSEN HELT. 
7. Varselslampe motor/filter - Når denne 

varselslampen tennes indikerer det at 
noe er feil på motoren eller 
hydraulikksystemet.  En rekke varsels-
lamper, plassert ved chassisets 
manøvre, indikerer spesifikke feil.  
Disse varselslampene er; Generator, 
ladetrykk, motortemperatur, oljetrykk og 
returfilter. 

8. Signalhorn - Med denne manøver-
knappen aktiveres signalhornet for å 
varsle personal rundt maskinen. 

9. Startbryter - Når denne manøver-
knappen trykkes inn gis strøm til 
startsolenoiden når nødstoppsbryteren 
er dratt ut. 

10. Gløding (gjelder dieselmotor) - Når 
denne manøverbryteren aktiveres gis 
strøm til motorens gløding for å 
underlette start under lave 
temperaturer. 

11. Velgerbryter drivstoff - Med denne 2-
nivås manøverbryteren kan føreren 
velge enten gass eller bensin som 
drivstoff til motoren. 

12. Hellingsindikator - Når denne indikator-
lampen tennes betyr det at chassiset 
heller for mye. 

 
OM INDIKATORLAMPEN TENNES NÅR 
PLATTFORMEN ER HEVET SKAL PLATT-
FORMEN SENKES NED UMIDDELBART, OG 
MASKINEN SKAL PLASSERES OM SLIK AT 
DEN STÅR HORISONTALT FØR PLATT-
FORMEN HEVES IGJEN. 
13. Signalhorn, hellingsvarsel - Dette sig-

nalhornet aktiveres av hellingssen-
soren når maskinen heller mer enn 
tillatt og plattformen heves til en 
forhåndsinnstilt høyde.  Dette signal-
hornet lyder også når pendelakselen 
ikke er låst. 

 
MASKINEN SKAL IKKE MANØVRERES 
UNDER HØY HASTIGHET DERSOM 
PLATTFORMEN ER HEVET OVER LAVESTE 
POSISJON. 
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FUNKSJON SYMBOL FUNKSJON SYMBOL 

 
Tenning / Nødstopp 

 

 
 
Kjøring 

 
 
Chassishelling 

 

 
Styring 

 
 
Plattform Opp / Ned 

 

 
Lavhastighet 

 

 
Retningspil 

 

 

 
Høyhastighet 
 

 

 
Velgerbryter 
Plattform/Chassis 

 

 
Gaffeltruck 

 

 
Manuell nødsenkning 

 

 
Instruksjonsbok 

 
 
 
Sikkerhetsstøtte 

 

 
Hydraulikkolje 

 
 
 
Løftebøyle 

 

 
 
Surrebøyle 

 
Fig. 3-4 Symboler, manøverpanel  

 
 



             SEKSJON 3 – BRUKERENS ANSVAR OG MASKINKONTROLL 
 

3-8 -JLG Lift - 3121803 

 

 
Fig. 3-5 Plassering av dekaler - side 1 av 2 
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Fig 3-6 Plassering av dekaler - side 2 av 2
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SEKSJON 4. MANØVRERING 

4.1 BESKRIVELSE 
Denne maskinen er en selvgående 
hydraulisk lift med en arbeidsplattform 
montert på toppen av en saksemekanisme.  
JLGs sakselifter er produsert for å hjelpe 
personal med verktøy å nå opp i høyden.  
Maskinen kan brukes til å nå arbeids-
plasser lokalisert over maskiner eller utstyr 
plassert over bakkenivå. 

JLG-liften har et hovedmanøvreringspanel 
på plattformen.  Med manøvrene på dette 
panelet kan føreren kjøre liften framover og 
bakover, styre den og heve eller senke 
plattformen og (om montert) skyve ut eller 
dra inn plattformsforlengelsen.  Maskinen 
har også manøverkontroller plassert på 
chassiset (når de brukes kobles platt-
formens manøverkontroller bort).  Fra 
chassisets manøverkontroller kan platt-
formen heves eller senkes.  Disse 
manøvrene skal brukes i nødsfall for å 
senke plattformen til bakken dersom 
føreren på plattformen av en eller annen 
grunn ikke kan gjøre dette.   

De vibrasjonene som denne maskinen 
forårsaker er ikke farlige for føreren på 
plattformen.  Tilsvarende kontinuerlige 
støynivå på plattformen er mindre enn 70 
dB(A).  Instruksjons- og advarselsdekaler 
er ved begge manøverstedene samt på 
andre steder på maskinen.  Det er viktig at 
føreren vet hvor disse dekalene finnes og 
at han leser dem ofte for å ha dem ferskt i 
minnet.   
JLG liftene er produsert for å gi en effektiv 
og sikker funksjon når de vedlikeholdes og 
manøvreres i samsvar med produsentens 
anvisninger på maskinen og i instruk-
sjonsboken.  som for 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 vedlike-
holdes regelmessig i samsvar med denne 
instruksjonsboken og i samsvar med ved-
likeholdsmanualen.  I tillegg skal alle feil, 
slitasjer, skader eller modifiseringer som 
oppstår umiddelbart rapporteres til 
maskineieren.  En maskin med feil skal 
ikke tas i bruk igjen før den er reparert. 
JLG liften er ikke ment å skulle brukes til 
løft av andre materialer enn de som brukes 
av personer som arbeider på plattformen.  
Å løfte ting som stikker utenfor plattformen 

er forbudt.  Liften må ikke brukes som 
løftekran for å støtte konstruksjoner og 
liknende.  Maskinen drives av hydrauliske 
motorer og sylindre for ulike bevegelser.  
De hydrauliske komponentene kontrolleres 
via elektrisk aktiverte hydraulikkventiler ved 
hjelp av manøverbrytere og manøver-
spaker.  Bevegelseshastighetene for de 
bevegelsene som manøvreres med 
manøverspaker er progressive fra null til 
maks hastighet, avhengig av manøver-
spakens stilling.  Funksjoner som manøv-
reres ved hjelp av manøverbrytere slås 
enten AV eller PÅ.  I visse tilfelle kan en 
funksjonsbryter brukes sammen med 
manøverspaken for å få høyere funk-
sjonshastighet.  JLGs sakselift er en 4-
hjulsdrevet maskin.  På bakhjulene sitter 
hydrauliske skivebremser.  Disse 
bremsene ansettes automatisk såsnart 
joysticken føres tilbake til nøytralstilling. 
Maks plattformslast for 330CRT er 450 kg 
og for 440CRT 360 kg.  Plattformslasten 
skal fordeles jevnt i midten av plattformen.  
Den totale kombinerte lasten personal, 
verktøy og tilbehør må ikke overstige det 
som er angitt ovenfor. 

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 plattform, og om transport av 
liften.  Det er viktig at føreren leser og 
forstår hvordan liften skal manøvreres før 
manøvreringen begynner. 

Tabell 4-1 Manøverspesifikasjoner 
Maks antall personer 2 
Maks last : 330CRT 
                   400CRT 
På plattformsforlengelsen  

450 kg 
360 kg 
120 kg 

Bakketagningsevne  35% 
Maks sidehelling  3° 
Maks plattformshøyde 
330CRT 
                               400CRT      

10 m 
12.1 m 

Maks hjulbelastning Se dekal 
Maks kjørehastighet 5.6 km/t 
Totalvekt 300CRT 
               400CRT 

4409 kg 
5601 kg 
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4.3 START AV MOTOREN 
Velgerbryter Plattform/Chassis 
 
Denne bryterens funksjon er å lede 
strømmen til ønsket manøverboks.  Når 
bryteren er i stilling "Chassis" ledes strøm-
men til nødstoppsbryteren på chassisets 
manøverpanel.  Når bryteren er i stilling 
"Plattform" ledes strømmen til nødstopps-
bryteren på plattformens manøverpanel.  
Denne bryteren skal settes i stilling "AV" 
(midtstilling) når maskinen parkeres for 
natten. 

Nødstoppsbryter 
Når denne bryteren er i stilling "PÅ" (utdratt) gir 
den strøm til chassisets eller plattformens 
manøvre.  I tillegg kan bryteren brukes til å 
stoppe maskinen (trykk inn bryteren) i en 
nødsituasjon. 
Start 
OBS: Første gang motoren startes skal det 
alltid gjøres fra chassisets manøvre. 
1. Kontroller motoroljenivået, fyll på ved 

behov. 
2. Dra ut nødstoppsbryteren. 
3. Sett velgerbryteren i ønsket stilling 

(Plattform eller Chassis) 
4. Om maskinen er utstyrt med bensin / 

gass, sett bryteren for valg av drivstoff i 
ønsket posisjon. 

 
OBS: Om gass er valgt som drivstoff skal 
det kontrolleres at kranen på gassflasken 
er åpen. 

 
IKKE LA STARTMOTOREN ARBEIDE FOR 
LENGE DERSOM MOTOREN IKKE STARTER 
UMIDDELBART.  OM MOTOREN IKKE 
STARTER I ANDRE FORSØK, LA 
STARTMOTOREN KJØLNE I 2-3 MINUTTER.  
OM IKKE MOTOREN HAR STARTET ETTER 
FLERE FORSØK, REFERER TIL MOTORENS 
INSTRUKSJONSBOK. 
5. Når du starter fra chassisets manøvre 

skal nødstoppsbryteren dras ut, 
startknappen trykkes inn og holdes inne 
til motoren har startet.  Når du starter 
fra plattformens manøvre skal 
nødstoppsbryteren dras ut, start-
knappen trykkes inn og holdes inne til 
motoren har startet.  

OBS:  Om startknappen trykkes inn etter at 
motoren har startet, øker motorens turtall 
og oppvarmingstiden forkortes. 

 

 
LA MOTOREN BLI VARM FØR DEN 
BELASTES. 
Etter at motoren har fått tilstrekkelig med 
tid til å varmes opp kan manøvreringen 
begynne. 
 
4.4  HEVING OG SENKING 

 

 
HEV IKKE PLATTFORMEN OM IKKE 
MASKINEN STÅR PÅ ET FAST 
HORISONTALT UNDERLAG, FRITT FOR 
HULL ELLER ANDRE HINDRE. 
 
Heving 
1. Sett velgerbryteren i ønsket stilling 

"Plattform" eller "Chassis" mens motoren er 
igang”. 

2. Sett tilsvarende nødstoppsbryter i 
stilling "PÅ" (utdratt). 

3. Når du manøvrerer fra chassisets 
manøverpanel skal manøverbryteren 
for plattformen settes i stilling "Opp" og 
holdes der til ønsket høyde er oppnådd.  
Når du manøvrerer fra plattformens 
manøvre: aktiver manøverbryteren for 
plattformen og for joysticken mot stilling 
"Opp" og hold der til  ønsket høyde er 
oppnådd.  Joy-sticken må aktiveres 
innen tre (3) sekunder etter at 
manøverbryteren for plattformen er 
aktivert.  Hvis det går mer enn 3 
sekunder må manøver-bryteren for 
plattformen aktiveres igjen før det kan 
utføres noen løfte-bevegelse. 

 
KONTROLLER AT INGEN PERSONAL ER I 
NÆRHETEN AV SAKSEKONTRUKSJONEN 
FØR PLATTFORMEN SENKES.  PASS PÅ AT 
PLATTFORMSFORLENGELSEN ER HELT 
INNDRATT FØR PLATTFORMEN SENKES. 
Senking 
Når du manøvrerer fra chassisets 
manøver-panel skal manøverbryteren for 
plattformen settes i posisjon "Ned" og 
holdes der til ønsket høyde er nådd eller til 
plattformen er helt nedsenket.  Når du 
manøvrerer fra plattformens manøvre: 
aktiver manøverbryteren for plattform og 
før joysticken til stilling "Ned" og hold den 
nede til ønsket høyde er oppnådd eller til 
plattformen er helt nedsenket. 
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SENK IKKE NED PLATTFORMEN FØR 
PLATTFORMSFORLENGELSEN ER HELT 
INNDRATT. 

Plattformsforlengelsen 
Denne maskinen er utstyrt med en 
mekanisk utdragbar plattformsforlengelse, 
som øker plattformens lengde med 90cm.   
For å forlenge plattformen: Fell opp 
håndtakene fra festene og trykk for-
lengelsen ut ved hjelp av håndtaket og 
plattformsrekkverket.   
For å dra inn forlengelsen: Fell opp hånd-
taket fra festene og dra inn forlengelsen 
ved hjelp av håndtaket og plattforms-
rekkverket. 
Kontroller at låsepinnen låser forlengelsen 
når den er dratt inn.  Maks last på 
forlengelsen er 120kg.  

 
SENK IKKE NED PLATTFORMEN FØR 
PLATTFORMSFORLENGELSEN ER DRATT 
HELT INN. 
 
4.5 STYRING 
Maskinen styres ved hjelp av 
tommelbryteren, montert på toppen av 
joysticken.  Styr til høyre eller venstre ved 
å trykke ned henholdsvis høyre og venstre 
del av bryteren.  Når bryteren slippes går 
den tilbake til nøytralstilling, men hjulene 
forblir i den posisjonen de var når bryteren 
ble sluppet.  For å sentrere hjulene må 
bryteren aktiveres i motsatt retning av 
hjulstillingen.  
 
4.6 KJØRING 

 
IKKE KJØR MED HEVET PLATTFORM 
ANNET ENN PÅ FAST HORISONTALT 
UNDERLAG. 
FOR Å UNNGÅ Å MISTE KONTROLLEN 
OVER MASKINEN ELLER AT DEN VELTER I 
BAKKER ELLER SIDEHELLINGER, SKAL 
MASKINEN ALDRI KJØRES I BAKKER 
ELLER SIDEHELLINGER SOM OVERSTIGER 
DET SOM ER ANGITT PÅ DEKALENE. 
 
OBS:  Modell 400CRT er utstyrt med en 
begrensningsbryter som bryter kjøre-
funksjonen når plattformen er hevet til 
9,1m. 

Kjøring framover 
1. Sett velgerbryteren i posisjon "Plattform”. 
2. Sett nødstoppsbryteren i posisjon "PÅ" 

(utdratt). 
3. Etter at motoren er startet skal 

manøverbryteren for kjøring trykkes inn 
og joysticken føres framover og holdes 
der så lenge maskinen skal kjøres 
framover.  Kjørehastigheten bestem-
mes av hvor mye joysticken føres 
framover fra nøytralstilling.   

4. For høyre hastighet: aktiver manøver-
bryteren for høyhastighet under kjøring. 

Kjøring bakover 
1. Sett velgerbryteren i posisjon "Plattform”. 
2. Sett nødstoppsbryteren i posisjon "PÅ" 

(utdratt). 
3. Trykk inn manøverbryteren for kjøring 

og før joysticken bakover og hold den 
igjen så lenge maskinen skal kjøres 
bakover.  Kjørehastigheten bestemmes 
av hvor mye joysticken føres framover 
fra nøytralstilling.  Manøverbryteren for 
høyhastighet må ikke aktiveres under 
kjøring bakover. 
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4.7 TEST AV PENDELAKSELLÅSING  
      (OM MONTERT) 
 

 
TEST AV LÅSESYSTEMET SKAL UTFØRES 
HVER 3. MÅNED, SAMT HVER GANG EN 
KOMPONENT I SYSTEMET BYTTES UT, 
ELLER DERSOM SYSTEMET IKKE 
FUNGERER RIKTIG. 
 
1. Plasser en 15cm høy treblokk med 

oppkjøringsrampe foran venstre forhjul. 

2. Start maskinen fra plattformens 
manøverpanel. 

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

4. Hev forsiktig plattformen opp fra 
nederste stilling. 

5. Før manøverspaken for kjøring sakte 
til posisjon "bakover" og kjør maskinen 
ned fra treblokken.  Plattformen skal 
være hevet. 

6. Få hjelp av noen som kan kontroller at 
venstre forhjul er låst og at det ikke 
ligger an mot bakken. 

7. La vedkommende også kontrollere at 
stempelet i ventilen er skjøvet helt ut. 

8. Senk plattformen forsiktig ned.  Når 
plattformen er  helt nedsenket skal 
låsesylinderen frigjøres og hjulet igjen 
hvile på bakken.  Det kan være 
nødvendig å aktivere kjøringen for at 
låsesylinderen skal frigjøres.  

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

10. Før manøverspaken for kjøring sakte til 
stilling "Framover", og kjør maskinen 
forsiktig opp på treblokken til høyre 
forhjul er oppe på blokken. 

11. Hev plattformen forsiktig opp fra 
nederste posisjon. 

12. Før manøverspaken for kjøring sakte 
til posisjon "bakover" og kjør maskinen 
ned fra treblokken.  Plattformen skal 
være hevet. 

13. Få hjelp av noen som kan kontrollere at 
venstre forhjul er låst og at det ikke 
ligger an mot bakken. 

14. Senk plattformen forsiktig ned.  Når 
plattformen er helt nedsenket skal 
låsesylinderen frigjøres og hjulet igjen 
hvile på bakken.  Det kan være 
nødvendig å aktivere kjøringen for at 
låsesylinderen skal frigjøres.  

15. Om låsesylinderen ikke fungerer riktig 
må maskinen repareres før den kan tas 
i bruk igjen. 
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Fig. 4-1 Bakker og sidehellinger 

 
 
4.8 PARKERING OG FORVARING 
Parker maskinen i samsvar med følgende: 
1. Kjør maskinen til en beskyttet og 

velventilert plass. 
2. Kontroller at plattformen er helt ned-

senket. 
3. Sett nødstoppsbryteren i posisjon "AV" 

(inntrykket). 
4. Dekalene skal beskyttes.  Dekk dem til 

ved behov. 
5. Legg klosser foran og bak minst to av 

hjulene. 
6. Sett velgerbryteren i stilling "AV" og ta 

ut nøkkelen for å forhindre uautorisert 
bruk av maskinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.9 LASTING AV PLATTFORMEN 
Maksimal plattformslast vises på dekal, 
plassert på plattformen, og er basert på 
følgende forutsetninger: 
 

1. Maskinen er plassert på fast horisontalt 
underlag. 

2. Bremsene er ansatt. 

3. Maksimal plattformslast i standard-
utførsel er følgende: 

 
 330CRT – 450 kg 
 400CRT – 350 kg 
4. Maksimal last på plattformsforlengelsen 

er 120 kg. 
 
OBS:  Husk på at lasten skal være jevnt 
fordelt på plattformen.  Lasten skal 
plasseres så nær sentrum av plattformen 
som mulig. 
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4.10 SIKKERHETSSTØTTE 

 
HVIS DET ER NØDVENDIG Å HEVE 
PLATTFORMEN UNDER VEDLIKEHOLD 
SKAL SIKKERHETSSTØTTEN BRUKES. 

For å sette fast sikkerhetsstøtten skal 
plattformen heves.  Dra deretter i låse-
pinnen slik at sikkerhetsstøtten frigjøres og 
henger vertikalt.  Senk ned plattformen 
inntil støtten hviler på akselen på 
underliggende saks.  Nå kan vedlikeholdet 
begynne. 
 
For å felle opp sikkerhetsstøtten:  
Hev plattformen slik at støtten kan svinges 
opp mot solen helt til den låses av 
låsepinnen. 
 
 
4.11 SURRING 
 
Når maskinen skal transporteres må 
plattformsforlengelsen være helt inndratt 
og plattformen helt nedsenket.  Maskinen 

skal surres i de fire surrebøylene, en i hvert 
hjørne på chassiset. 
Løft 
 
Om nødvendig kan maskinen løftes i 
løftebøylene ved hjelp av en kran eller 
annet passende løfteutstyr. 
 
OBS: Under løft av maskinen anbefaler 
JLG at det brukes løftespredere for å 
unngå skader på maskinen. 
Kranen eller annet løfteutstyr må ha en 
løftekapasitet som godt overstiger følgende 
vekter. 
 330CRT – ca 4,4 tonn 
 400CRT – ca 5,6 tonn 
 

 
SURREBØYLENE MÅ BARE BRUKES TIL Å 
SURRE MASKINEN MED UNDER 
TRANSPORT.  BRUK IKKE SURRE-
BØYLENE TIL Å LØFTE MASKINEN I. 
 
4.12 SLEP 
Denne maskinen skal ikke slepes annet 
enn i en nødsituasjon.  Referer til seksjon 6 
for framgangsmåte. 

 
 

 
Modell Framakse

l 
(kg) 

Bakaksel 
(kg) 

Totalvekt 
(kg) 

Hjulbase 
(m) 

X 
(m) 

Z 
(cm) 

330CRT 2350 2059 4409 2.3 1.3 74 
400CRT 2853 2749 5601 2.3 1.3 74 

Fig. 4-2 Løft av maskinen 
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SEKSJON 5 EKSTRAUTSTYR 
 
 
5.1   BEVEGELSESALARM 
En bevegelsesalarm gir et lydsignal 
såsnart maskinen kjøres eller plattformen 
heves eller senkes for å varsle personer 
rundt maskinen. 
 
 
5.2   ARBEIDSBELYSNING 
De to strålekasterne er plassert på 
plattformsrekkverket, en foran og en bak.  
Hver strålekaster er forsynt med en 
strømbryter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3   ROTERENDE VARSELLYS 
Maskinen utstyres med en roterende gul 
varsellampe som monteres på chassiset.  
Når maskinen startes aktiveres lyssignalet. 
 
 
5-4 STØTTEBEN  
 
Med støttebena er det letter å nivellere 
maskinen på ujevnt underlag.  Støttebena 
manøvreres hydraulisk, med separate 
manøverbrytere.  Når maskinen 
manøvreres med støttebena ansatt skal 
den alltid være horisontal.  Legg alltid 
treplater under støttebensføttene. 
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Denne siden er med hensikt 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 nød-
situasjon.  Før manøvreringen og deretter 
med jevne mellomrom skal instruksjons-
boken, inkludert denne seksjonen, 
repeteres av alt personal som kommer i 
kontakt med maskinen. 
 
6.2 NØDSLEP 
Slep av denne maskinen er forbudt 
medmindre den er utstyrt for slep.  
Imidlertid er det tatt visse steg for å kunne 
flytte maskinen.  Gjør følgende bare 
dersom det er ABSOLUTT nødvendig å 
flytte maskinen for å kunne reparere den. 
 
1. Blokker hjulene slik at maskinen ikke 

kan rulle. 
2. Lokaliser bremsepatronen på hydraulik-

kventilen, plassert på venstre side av 
maskinen, nær hydraulikktanken.  Trykk 
inn stempelet på bremsepatronen 

3. Lokaliser håndpumpen i forkant på hy-
draulikkventilen. 

4. Sett inn håndtaket i pumpen og pump 
for å frigjøre bremsene.  Vri på knoppen 
mot solen for å frigjøre bremsene. 

5. Ta bort blokkeringene ved hjulene og 
slep maskinen til en lempelig repara-
sjonsplass.  

 
Etter at maskinen er flyttet, gjør følgende: 
 
1. Plasser maskinen på et horisontalt, fast 

underlag. 
2. Blokker hjulene så maskinen ikke kan 

rulle. 
3. Vri knoppen på bremsepumpen med 

solen inntil den er helt utdratt. 
4. Ta bort blokkeringen fra hjulene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  NØDMANØVRE OG DERES 
PLASSERING. 
 
Nødstoppsbryter. 
Den er montert en rød soppformet bryter på 
både plattformens og chassisets 
manøverpanel.  Når den trykkes inn stopper 
maskinen umiddelbart. 

 
KONTROLLER DAGLIG AT NØDSTOPPS-
KNAPPENE FUNGERER SOM DE SKAL OG 
AT INSTRUKSJONENE VED MANØVER-
PANELENE ER LESBARE. 
 
Chassisets manøverpanel 
Chassisets manøverkontroller er plassert 
på venstre side av chassiset.  Plattformen 
kan manøvreres opp og ned med 
kontrollene på dette manøverpanelet.  Sett 
velgerbryteren for "Chassis/Plattform" i 
"Chassis" og hold den der mens platt-
formen manøvreres opp eller ned. 
 
Manuell nødsenkning 
Dersom maskinens normale kraftkilde ikke 
fungerer skal den manuelle nødsenknings-
ventilen benyttes.  Plattformen senkes da ved 
hjelp av tyngdekraften.  Håndtaket for den 
manuelle nødsenkningen er plassert i bakkant 
av maskinen, bak stigen.  Dette håndtaket er 
forbundet med en wire til den manuelle 
nødsenkningsventilen på løftesylinderen.  Ved 
å dra i håndtaket åpnes ventilen og plattformen 
senkes. 
 
6.4 NØDMANØVRERING 
 
Fra chassisets manøvre 
 

 
LÆR HVORDAN CHASSISETS MANØVRE 
SKAL BRUKES I EN NØDSITUASJON. 
 
Bakkepersonalet skal kjenne til hvordan 
maskinen skal manøvreres med chassisets 
manøvre.  Treningen skal inkludere 
maskinmanøvrering, å lese denne 
seksjonen av instruksjonsboken, samt 
manøvrering i simulerte situasjoner. 



 SEKSJON 6 – NØDMANØVRERING  
 

   
6-2 - JLG Lift - 3121803 

Føreren er ikke istand til å manøvrere 
maskinen. 
 
1. Manøvrer liften fra chassisets manøvre 

BARE dersom du får hjelp av andre 
personer og utstyr (løftekran, travers 
osv) som trengs for å løse situasjonen 
på sikker måte. 

 
2. Annet kvalifisert personal på platt-

formen kan bruke plattformsmanøvrene.  
OM PLATTFORMSMANØVRENE IKKE 
FUNGERER RIKTIG SKAL MANØV-
RERINGEN UMIDDELBART STANSES. 

 
3. Bruk løftekran, gaffeltruck eller annet 

tilgjengelig utstyr for å stabilisere 
maskinen og få ned personer som 
befinner seg på plattformen dersom 
maskinens manøvre ikke fungerer. 

 
Plattformen sitter fast i oppkjørt stilling. 
 
Om plattformen sitter fast i en konstruksjon 
eller utstyr i oppkjørt stilling skal aller først 
alt personale bringes i sikkerhet.  Maskinen 
skal ikke manøvreres verken fra 
plattformens eller chassisets manøvre før 
alle er i sikkerhet.  Først da kan det gjøres 
forsøk på å frigjøre plattformen.  Manøvrer 
aldri maskinen slik at ett eller flere hjul 
mister bakkekontakten. 
 
Oppreising av en veltet maskin. 
 
Bruk gaffeltruck med tilstrekkelig kapasitet 
og plasser gaflene under den siden av 
chassiset som er hevet.  Løft maskinen 
opp med en kran mens gaffeltrucken sakte 
senker ned chassiset. 
 
Inspeksjon av maskinen etter en 
ulykkeshendelse. 
 
Har maskinen vært utsatt for en 
ulykkeshendelse skal det utføres en nøye 
inspeksjon av maskinen.  Alle funksjoner 
skal kontrolleres, først fra chassisets 
manøvre og deretter fra plattformens 
manøvre.  Kjør aldri opp plattformen 
høyere enn 3m før du er sikker på at 
maskinen fungerer riktig. 
 
 
 
 
 
 

6.5  ULYKKESRAPPORTERING 
 
Det er viktig umiddelbart å rapportere 
eventuelle ulykker, selvom ingen personer 
er skadet.  Rapporter til JLGs forhandler. 
 

KONTAKT JLG IND. NORGE AS 
 

Maskingarantien kan bortfalle dersom ikke 
ulykker rapporteres innen 48 timer. 
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SEKSJON 7. INSPEKSJONS- OG REPARASJONSJOURNAL 
 

Dato Kommentar 
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Dato Kommentar 
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