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SL26/30SL Serien 
 

 
 

NORSK 

 
Ved kontakt med Knutsen Maskin for informasjon om service og reservedeler, vennligst oppgi  

modell- og serienummer som finns på typeskiltet. Om typeskiltet mangler, finnes serienummer også 

stemplet på bakakselen. 

 
 

 

 
 
Knutsen Maskin AS, Trondheimsveien 251, 2067 Jessheim.  TLF. 63 94 67 00   

www.kmaskin.no 
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SL26/30 INSTRUKSJONS OG BRUKERMANUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORORD 
 

 
 
 

HVORDAN DENNE MANUAL BRUKES 
 

Denne manualen er oppdelt i tre seksjoner. 
 

 
 
 

SEKSJON 1 INTRODUKSJON 
Generell beskrivelse og maskinspesifikasjoner. 

 
SEKSJON 2 DRIFT OG SPESIFIKASJON 

Informasjon om hvordan arbeidsplattformen brukes og hvordan den 
forberedes for drift. 

 
SEKSJON 3 VEDLIKEHOLD 

Forebyggende vedlikehold og serviceinformasjon. 
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1. INTRODUKSJON 
 

 

1.1 INTRODUKSJON 
 

 

FORMÅL 
 

Formålet med denne manual er å gi instruksjoner og illustrasjoner for drift og 
vedlikehold av denne arbeidsplattform, produsert av Snorkel lifts. 

 

 

OMFATTNING 

 
Manualen inkluderer instruksjon for korrekt manøvrering, vedlikehold, justering og 
reparasjon for dette produkt samt anbefalt vedlikeholdsintervaller samt feilsøking. 

 

 
 
 

1.2 GENERELL BESKRIVELSE 

Arbeidsplattformen består av plattformen, manøverenhet, løfteenhet, kraftmodul, 

styremodul og chassis. 
 

 
 
 

 
 

PLATTFORM 
 

Plattformen har ett forsterket stålgulv, 
1.1m høyt plattformsrekkverk med 
mellomrekkverk, 152 mm sparkelist og 
en inngangsgrind i bakkant på 
plattformen. Plattformsrekkverket kan 
felles ned for 

transport se side 11-13. 
 
 

 
1.   Plattform 
2.   Plattformens manøverenhet 
3.   Løfteenhet 
4.   Kraftmodul 
5.   Styremodul 
6.   Chassis 

Fig. 1: SL26/30SL Arbeidsplattform 
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PLATTFORMKJØRING 

 

Plattformens manøverenhet består av brytere og joystick som kreves for å 
kjøre maskinen. Den er plassert i framkant på plattformen. En komplett 
forklaring av manøverfunksjonene finnes i seksjon 2. 

 

LØFTEENHET 
 

Plattformen heves og senkes ved hjelp av løfteenheten. Hydraulikkpumpen, som 
drives av motoren, gir kraft till sylindrene. Magnetventiler styrer heving og senking. 

 

CHASSIS 
 

Chassiset er en strukturell ramme som støtter alle komponentene på SL26/30SL 
arbeidsplattform. 

 

FORMÅL MED UTSTYRET 
 

Formålet med arbeidsplattformen er å raskt kunne transportere personell till 
arbeidsplasser over mark. 

 

SPESIALBEGRENSNINGER 
 

Kjøring med hevet plattform er begrenset til krypkjøring. 
Heving av plattformen er begrenset til et horisontalt underlag. En helning 

overstigende 2° utløser et varselsignal når plattformen er hevet. 
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ADVARSEL 

 
Alt personell skal nøye lese, forstå og følge alle sikkerhetsregler og brukerinstruksjoner før 
bruk eller vedlikehold på noen av Snorkels lifter. 

                  Sikkerhetsregler 
 

 

Elfare Tippfare Kollisjonsfare Fallfare 
 

 
 
 
 
 
 
 

DENNE MASKIN ER 
IKKE ISOLERT MOT 

STRØM! 

 
ALDRI kjør med 

hevet plattform på 

mykt underlag. 

 

 
Kjør ALDRI maskinen før 

du har kontrollert att det 

er fritt for hinder eller 

andre farer rundt 

maskinen. 

 

 
Klatre, sitt eller stå 

ALDRI på rekkverket.  

 
 

BRUK AV ARBEIDSPLATTFORMEN: Denne liften er laget for å løfte personell, sitt verktøy og 
materialer for å jobbe over bakken.  (Tak, kraner, takkonstruksjoner, bygninger, etc.) All annen 
bruk av maskinen er forbudt! 
Denne maskinen er ikke isolert mot strøm! Det er derfor nødvendig å ha en forsvarlig 
sikkerhetsavstand fra kraftledninger eller andre ledende gjenstander. IKKE nærmere enn minimum 
sikkerhetsavstand anbefales. 
 
Maks tillatte lastekapasitet må ikke overskrides! Se "Spesielle restriksjoner" for detaljer. 
Bruk av denne maskinen som en kran (å løfte last fra bunnen og opp eller ovenfra og ned) er forbudt! 
Aldri overstige den maksimale tillatte sideveis kraft for denne maskinen. Se "Spesielle restriksjoner" for 
detaljer. 
Fordel lasten jevnt på plattform 
Kontroller alltid arbeid før bruk for potensielle farer som for eksempel: hull, kanter, ujevnheter eller 
andre, og unngå dem. 
Bruk maskinen bare hvis bakken klarer hjulbelastningen av maskinen. 
Ikke bruk liften med hevet plattform når vindstyrken overstiger maksimal tillatt. Se "Beaufort skala" for 
detaljer. ALDRI monter skilt, etc. i plattformen, fordi de øker vindbelastning. 
Ved nødstilfelle, trykk NØDSTOPP knappen for å slå av alle funksjoner 
OM ALARMEN LYDER når plattformen er hevet, STOPP, senk forsiktig ned plattformen og flytt 
deretter maskinen til et fast horisontalt underlag. 
Det er forbudt å klatre på plattformens rekkverk, fra plattformen til bygninger, stål eller 
betongkonstruksjoner, etc. 
Fjerning av plattformens dør eller noen annen del av plattformen rekkverk er forbudt! Alltid sørg for at 
plattformens dør er 
lukket og låst! 
Det er forbudt å ha plattformens dør åpen (bundet i åpen posisjon), 
Det er forbudt å øke maskinens høyde eller rekkevidde ved å plassere en stige eller stillasje på 
plattformen! 
Utfør aldri vedlikehold av maskinen når plattformen er hevet med mindre løfteanlegget er blokkert. 
KONTROLLERE maskinen nøye etter: sprekker i sveiser, løse eller manglende deler, 
hydraulikklekkasje, skadet kontroll- kabler eller hydrauliske slanger og løse elektriske tilkoblinger før 
den brukes. 
Nøye kontrollere at alle dekaler og skilt er på plass og leselig før bruk. 
ALDRI bruk en maskin som er skadet, ikke fungerer eller som har skadet eller uleselige dekaler. 
Det er forbudt å koble ut sikkerhets utstyr.  

  Ikke lad batteriene nær åpen ild eller når det er fare for gnister. Batterier som er ladet avgir 
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eksplosive gasser. Endring av maskinen er forbudt uten skriftlig tillatelse fra produsenten. 

Etter jobb,sikre maskinen mot uautorisert bruk ved å sette de to nødstoppbryterene til "AV" og 

fjern nøkler. 

Det er forbudt å kjøre maskinen på offentlig vei under lokal trafikk. 

TEMPERATUR grenser: Maskinen er primært konstruert for bruk ved normale temperaturer i 

området   mellom  +50 ° C til -20 ° C.
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INTRODUKSJON 
 
 

Denne manualen viser bruk av SL26/30 ”SpeedLevel Series” selvgående arbeidsplattformer. 

Denne manualen skal alltid lagres på maskinen. 

 
GENERELL BESKRIVELSE 

 

 
 
 
 

1. Plattform 
2. Løfteenhet 
3. Chassi 
4. Kraftmodul 
5. Styremodul 
6. Plattformkonsoll 

7. Dokumentboks 
for manualer 
8. Chassiskonsoll 
9. Hydraulikktank 

 

 
Figur 1: SL26/30 SL Serien 
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SPESIELLE BEGRENSNINGER 

 
Kjøring med plattformen hevet er begrenset til krype hastighet. Heving av plattformen kun ved horisontal 
og fast underlag. 
 
 

 

 
Heving skal BARE gjøres når liften er nivellert og står på fast underlag. Liften er designet for å 

kjøre på ujevnt, hullete eller mykt underlag, men stor forsiktighet skal utøves ved kjøring på 

dårlig underlag. Riktig kjørehastighet skall alltid anvendes. 
 

 
 

PLATTFORMSKAPASITET 
 

Maksimal kapasitet for maskinen, inkludert personell på plattformen bestemmes av modell og 

ekstrautstyr og finnes i spesifikasjonene. 
 

 
 

ADVARSEL 
 

 
 

 
Ikke overstig maksimalt tillatte plattform kapasitet eller maksimum antall personer på 

plattformen  
 

 
 

MANUELL SIDEKRAFT 
 

Manuell sidekraft er den kraft som utføres av personer på plattformen mot gjenstander som 
vegger eller andra konstruksjoner utenfor arbeidsplattformen. 
Maksimal tillatt manuell sidekraft er begrenset till 200 N per person med maksimalt 400 N for 

to eller flere personer. 

 
 

 
 

ADVARSEL 
 

 
 
 

BEAUFORTSKALA 
 

Bruk ikke maskinen når vindstyrken overstiger 12.5m/s (28 mph) [Beaufortskala 6]. 
 

 
Vindintensitet Vindhastighet Vurdering av vinden 

Beaufort Beskrivelse m/s km/h På fastlandet 

3 Lett bris 3,4‐5,4 12‐19 Løv og tynne grener rører seg. 

4 Frisk bris 5,5‐7,9 20‐28 Løfter støv og  løst papir 

5 Kuling 8,0‐10,7 29‐38 Små trær rører på seg. Hvite bølgetopper. 

6 Stiv kuling 10,8‐13,8 39‐49 Tykke grener rører på seg, Bruk  av paraply er vanskelig 

 
7 Nesten 

storm 
13,9‐17,1 50‐61 Store trær rører på seg; Kraftig motstand når man går mot vinden. 
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OVERLASTALARM 
 

 

Hvis en belastning som tilsvarer 90% av maksimalt tillatte last er løftet, viser feilkode "03" på det digitale 

displayet på plattformens kontrollkonsoll. Dersom en last er tyngre enn den maksimalt tillatte belastning på 

plattformen stopper alle maskinens funksjoner og en akustisk advarsel lyder. For å gjenvinne kontrollen må 

en last lik eller mindre enn den maksimalt tillatte belastning være i plattformen. 

Nødstoppknappen trykkes inn og deretter løses ut igjen 

 

FARE 
 

 
 

Bruk aldri maskinen med tyngre plattformslast enn maksimalt tillatt. 
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MANØVRERING OG SYMBOLER 
 
 

 
 

 
1. Kjøring (Medium hastighet 2wd) 

2. Kjøring (Lav hastighet 4wd) 

3. Nivelleringsknapp 

4. Signalhorn 

5. Knapp opp/ned 

6. Gløding 

7. Motorstart 

8. Nødstoppsknapp 

9. Display 

10. Joystick 

11. Rød overlastlampe 

12. Kjøring 
(Høyhastighet/Middels hastighet) 

13. Tenningslås 

 

 
 
 

Fig. 2 Manøvrering og symboler 
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Figur 1 
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INSPEKSJON FØR KJØRING 
 

 
 

OBS: Les nøye, forstå og følg alle sikkerhetsregler, brukerinstruksjoner, symboler, skilter og 
sikkerhetsinstruksjoner/regler. Utføres hver dag før bruk. 

 

 
1.   Åpne sidedeksler og kontrollèr for 

skader, væskelekkage eller 
manglende deler. 

2.   Kontrollèr hydraulikkolje nivå med 
helt nedsenket plattform. 
Væskenivået skal være mellom 
markeringene MIN og MAX. Etterfyll 
ved behov. 

3.   Kontrollèr væskenivået i 
startbatteriet er korrekt. 

4.   Kontrollèr dieselnivå 
med avslått motor. Etterfyll ved 
behov. 

5.   Kontrollèr at alle plattformsrekkverk er 
på plass og at alle fester er ordentlig 
tiltrukket. 

6.   Kontrollèr maskinen nøye for 
sprekker i sveiser og 
strukturskader, løse eller 
manglende deler, 
hydraulikklekkage, skadede 

      konsollkabler, løse kabelanslutninger 
og hjulbolter. 

Obs: Kontrollèr skiltet på tanken vedr. 
spesifikasjon for hydraulikkvæsken (se fig. 
3). 

Påfylling av væske med feil 
spesifikasjon kan føre til 
manøvreringsproblem. 

 

 
 

FORSIKTIG 
 

 
 
Alle hydraulikkvæsker er ikke egnet for bruk i det hydrauliske systemet. Noen har dårlig 
smøreegenskaper og kan føre til økt komponentslitasje. Bruk kun hydraulisk væske som anbefalt. 
 

. 
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KONTROLL AV SYSTEMFUNKSJON 
 

Refererer til fig. 2 (Side 13) for plasseringen av ulike manøvreringer og symboler. 
 

 
 

ADVARSEL 
 

 

 
STÅ ved siden av arbeidsplattformen når følgende kontroller utføres. 
Før du bruker arbeidsplattformen, undersøk arbeidsområdet for farer på overflaten som hull, 
kanter, humper og skrot. 
Sjekk i alle retninger, inkludert over arbeidsplattformen, med hensyn til hindringer og elektriske 
linjer. 
 

 
 

1.   Flytt, ved behov maskinen till et fritt område slik at plattformen kan kjøres helt opp. 
2.   Slå på hovedstrømsbryteren. 
3.   Vri chassisets nødstoppbryter til ”PÅ”. 
4.   Vri Plattformens nødstoppbryter til ”PÅ”. 
5.   Vri tenningslåsen til ”chassismanøver/chassiskonsoll”. 
6.   Kontrollèr visuelt løfteenheten, løftesylinder, kabler og slanger for sprekker, 

strukturskader, løse deler, hydraulikklekkage, løse kabeltilkoblinger og uregelmessig 
manøvrering. Kontrollèr for løse eller manglende deler. 

7.   Trykk på chassisets manøverknapper ”HEV” og ”AKTIVERING” og hev plattformen fullt. 
8.   Senk plattformen delvis ved å trykke på chassisets manøverknapper ”SENKNING” og 

”AKTIVERING” og kontrollèr at alarmen lyder. 
9.   Åpne nødsenkingsventilen (se fig. 4) ved å dra ut knappen og kontrollèr korrekt funksjon. 

Når plattformen er nedsenket, slepp knappen. 

10. Trykk in chassisets nødstoppbryter for å kontrollère korrekt funksjon. Ingen av maskinens 
funksjoner skal kunne manøvreres. Vri chassisets nødstoppbryter for å tilbakestille igjen. 

11. Kontrollèr at kjøreruten er fri for hinder (personer, hull, kanter og skrap), er horisontal og 
sterk nok for den vekt som maskinen utgjør. 

12. Stig inn på plattformen og steng porten. 
13. Vri tenningslåsen til  ”PLATTFORMENS MANØVRERING/KONSOLL”. 
14. Velg ”KJØRING”. 

 

OBS: Bruk både HIGH (HØYHASTIGHET) og LOW (LAVHASTIGHET VED KJØRING (om 
montert) når følgende utføres: 

 

15. Aktivèr dødmannsgrepet og før joysticken ”FRAMOVER”, deretter ”BAKOVER”, for å 
kontrollère hastighet. 

16. Trykk styreknappene til HØYRE, deretter til VENSTRE, for å kontrollère styringen. 
17. Velg  ”LØFT” . Aktivèr dødmansgrepet og før joysticken FRAMOVER for å løfte plattformen. 

Hev plattformen fullt. 
18. Dra joysticken bakover. Plattformen skal senke og senkealarmen lyder. 

19. Trykk in plattformens nødstoppbryter for å kontrollère korrekt funksjon. Alle maskinens 
funksjoner skal være sperret. Vri plattformens nødstoppbryter for å tilbakestille. 
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MANØVRERING/KJØRING 
 

 
Før kjøring av arbeidsplattformen, vær sikker på at inspeksjon før kjøring er utført og at 
eventuelle feil er reparert. BRUK ALDRI en skadet eller maskin med feil. 
Føreren skal være opplært på denne maskinen. 

 
START AV MOTOREN 

 
1.   Stig opp i plattformen og steng porten ordentlig. 
2.   Vri tenningsbryteren til  ”PLATTFORMENS MANØVRERING”. 
3.   Om motoren er kald, trykk ned og hold inne knappen for GLØDING ca 6 sekunder. 
4.   Trykk på den grønne START-knappen og hold den inne til motoren starter. 

 
KJØRING MED NEDSENKET PLATTFORM 

 
OBS: Velg hastighet mellom:  High (Høy), Low (Lav) eller Ekstra Moment. 

 
5.   Høyhastighet er bara med 2-hjulsdrift. Max moment er kun med 4-hjulsdrift og lav hastighet. 
6.   Høyhastighet skal bare brukes for kjøring av lengre strekninger på fast horisontalt underlag. 

Den er ikke ment for eksakt manøvrering eller plassering av maskinen. 
7.   Maskinens kjørehastighet varierer med hvor langt joysticken føres fra nøytralpunktet. 

 
STYRING 

 
1.    
       Aktivèr dødmannsgrepet, trykk styreknappen til HØYRE eller VENSTRE for å vri hjulene i 

ønsket retning. Kontrollèr hjulene ved manøvrering av arbeidsplattformen for rett retning. 
 

OBS: Styringen er ikke selvsentrerende. Hjulene må tilbakeføres til ”Rett fram” ved hjelp 
av styreknappene. 

 
HEVING AV PLATTFORMEN / NIVELLERING AV PLATTFORMEN 

 
1.   Velg et fast, horisontalt underlag. 
2.   Velg ”LØFT” . 
3.   Aktivèr dødmannsgrepet, før joysticken framover. 
4.   Om maskinen ikke er horisontal lyder krengningsalarmen og det går ikke å heve plattformen 

eller kjøre maskinen. 
5.   Om krengningsalarmen lyder, må først plattformen senkes ned, deretter heves igjen til ca 

600mm (2ft), stopp, trykk in og hold manøverknappen LEVEL ”NIVELLERE” og aktivèr 
dødmannsgrepet til krengningsalarmen stilner. Kun etter nivellering kan plattformen 
heves fullt. Om plattformen ikke er korrekt nivellert fortsetter krengningsalarmen lyde og 
løftefunksjonen bryter ved ca 2 meters høyde. 

 
Funksjonen AUTO LEVEL er designet for å nivellere plattformen der underlaget ikke har 
større helning en 13 grader sideveis og 9 grader i lengderetning, om helningen er større, 
fungerer ikke funksjonen AUTO LEVEL. 
Krengningsalarmen lyder inntil plattformen er horisontal. 

 

 

 
SENKING AV PLATTFORMEN 

 
   1.   Velg ”LØFT”. 

 

2.   Kontrollèr rundt maskinen for å være sikker på at ingen er i kontakt med maskinen. Aktivèr   

dødmannsgrepet og dra joysticken bakover for å senke plattformen.
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KJØRING MED HEVET PLATTFORM 
 

OBS: Maskinen kjører med redusert hastighet når plattformen er hevet. 

 
1.   Velg ”KJØRING”. 
2.   Aktivèr dødmannsgrepet på joysticken og før den framover eller bakover for å kjøre i ønsket 

retning. Maskinens kjørehastighet varierer på hvor langt joysticken føres fra nøytralpunktet. 
3.   Om maskinen ikke er horisontal lyder krengningsalarmen og man kan ikke heve plattformen eller 

kjøre maskinen. Om krengningsalarmen lyder skal plattformen senkes ned og maskinen 
nivelleres på nytt før heving av plattformen igjen, og kjøring kan fortsette. 
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_____________________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

NØDSENKING 
 

 
 

 

ADVARSEL 
 

 
 

Om det ikke går å senke ned 
plattformen, klatre ALDRI ned løfteenheten. 

Se opp for løfteenheten   
når nødsenkeventilen aktiveres. 

 
 

 
SL26-30 SPEED LEVEL 

 

 
Nødsenkventilen for SL-maskinen er 
plassert på modulsiden/VENSTRE SIDE 
iflg. fig. 4. 

 
 

1. Åpne nødsenkventilen ved å dra i og hold håndtaket. 
 

2. For å stenge, slipp håndtaket 
 

 
OBS: Plattformen kan ikke heves hvis nødsenkeventilen er åpen. 
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NEDFELLING AV PLATTFORMSREKKVERK 

Plattformsrekkverket skal monteres tilbake til korrekt posisjon før maskinen brukes. 

 
 NEDFELLING 
 
 

1.   Begynn foran på plattformen, skru av muttere, bolter og plastbrikker fra toppen av det fremre 
rekkverket. Fell ned det fremre rekkverket ned på plattformen. 

 

2.   Ta bort muttere, bolter og plastbrikker fra toppen av det bakre rekkverket. Fell ned det bakre 
rekkverket ned på plattformen. 

3.   Løft opp og fell ned siderekkverkene ned på plattformsgolvet. 
 
MONTERES I MOTSATT REKKEFØLGE 
 
 
 

 
 

ADVARSEL 
 

 
 
FØR BRUK SKAL PLATTFORMSREKKVERKET 
VÆRE MONTERT 
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TAUING ELLER VINSJING 
 

Utfør bare følgende når maskinen ikke fungerer med sin egen kraft og det er nødvendig å flytte 
den ved tauing eller vinsjes for transport (se “Transportering av arbeidsplattformen” på side 21). 

 

FORSIKTIG 
 

Tau eller vinsj IKKE maskinen fortere enn 0,3 m/s. Høyere hastigheter skader 
drivkomponentene og gjør garantien ugyldig. 

 
PUMPE FOR FRIGJØRING AV BREMSENE 

1.   Åpne nåleventilen ved å vri rattet motsols, dette gjør at hjulene kan rulle fritt. 
2.   Pump med håndpumpen for frigjøring av parkeringsbremsen. 
3.   Maskinen ruller nå hvis den dyttes på eller dras. 
4.   Steng nålventilen og skru in PC3-ventilen med en unbraconøkkel etter først løsnet 

låsemutteren. Dette frigjør bremsetrykket. For å tilbakestille bremsene: Skru ut igjen PC3- 
ventilen till sin originalposisjon. Skru til låsemutteren igjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tau eller vinsj aldri fortere enn 0,3 m/sek. 
Bruk aldri arbeidsplattformen med frigjort parkeringsbrems. Store personskader eller skader 
på maskinen kan bli resultatet. 

 
 

ETTER ARBEIDSDAGENS SLUTT 
1.   Vær sikker på at plattformen er helt nedsenket. 

2.   Parkèr maskinen på fast horisontalt underlag, helst under tak, sikre mot skadegjøring, barn og 
uautorisert bruk. 

3.   Skru av tenningsbryter og ta ut nøkkelen. 
4.   Skru av hovedstrømsbryter. 

 
TIMETELLER 
1.   For å komme til funksjonen ”Timeteller” gjør følgende: 
1.   Stig opp på plattformen, (med maskinen i gang). 
2.   Trykk in plattformens nødstoppsknapp. 
3.   Trykk ned og hold knappene Signalhorn og nivellering. 
4.   Mens knappene holdes nedtrykket, vri ut nødstoppsknappen. 
5.   “hr” vises nå i displayet, nedtrykking av styreknappen til høyre viser de akkumulerte driftstimene, 

to sifrer om gangen. For eksempel:  Èn trykking på styreknappen viser “20”,  Andre trykking viser 
“58” og en Tredje viser “hr”,  da er det totale antallet driftstimer 2058. 
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TRANSPORTERING AV ARBEIDSPLATTFORMEN 
 

FORBEREDELSER FØR TRANSPORT 
 

1.   Senk ned plattformen helt. 
2.   Skru av hovedstrømsbryter. 
3.   Sett fast manøverkonsollen i fremre rekkverk. 

 

LØFT MED KRAN 
 

1.   Fest løftestropper kun i chassisets surrings / løfteører. 
2.   Plassèr plattformen på transportkjøretøyet. 
3.   Legg klosser ved hjulene. 
4.   Sikre arbeidsplattformen på transportkjøretøyet med kjetting eller stropper med tilstrekkelig 

kapasitet i chassisets surrings / løftører. 
 

 
KJØRING ELLER VINSJING OPP PÅ LASTEBIL ELLER TRAILER 

 

Fig. 5 Transport av arbeidsplattformen 
 

OBS: Vinsj ikke med høyere hastighet enn 0,3 m/s. 
 

1.   Flytt maskinen inntil lastebilen eller 
traileren; 

A. For å kjøre maskinen opp på 
transportkjøretøyet: 

a. Kjør arbeidsplattformen opp 
rampen til transportposisjon. 

b. Sett hjulene slik at de peker rett fram 
og skru av maskinen. 

c. Legg klosser ved hjulene. 

B. For å vinsje opp maskinen på 
transportkjøretøyet: 

a. Kjør fram til rampen. 

b. Fest vinsjwiren i 
surrings / løfteøyene. 

c. Frigjør parkeringsbremsen (ref.  
“Tauing eller vinsjing” på sid 20). 

d. Vinsj opp maskinen till 
transportposisjon 

e. Legg klosser ved hjulene. 

 2.  Sikre arbeidsplattformen på 
transportkjøretøyet med kjetting eller 
stropper med tilstrekkelig kapasitet i 
chassisets surrings/løfteører. 

 
 
FORSIKTIG 
 

Om kjettingene eller stroppene i surrings/løfteørene spennes for mye kan det føre til skader 
på arbeidsplattformen. 
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VEDLIKEHOLD 
 

 
 

ADVARSEL 
 

 
 
 

Utfør aldri vedlikehold når plattformen er hevet uten først å blokkere 
løfteenheten. Stå IKKE inne i løfteenheten når du setter dit eller tar bort 
blokkeringen. 

 
 

BLOKKERING AV LØFTEENHETEN 
 

INSTALLASJON 
 

1.     Parkèr arbeidsplattformen på fast   
horisontalt underlag med motoren i gang. 

 
2.   Trykk, på chassis manøverkonsol og hold 

inne  ”LØFT”  og AKTIVERING for å heve 
plattformen ca 305 mm. 

3    Plassèr en pallbock/ støtte med en 
minste kapasitet på 2000 kg mellom 
den nedre masten og chassiset rett bak 
framakselen. 

 
 

Fig. 6: Pallbock 

 
 
 

 
4.   Trykk, på chassisets manøverkonsoll SENK og AKTIVERING for å senke ned plattformen 

inntil den hviler på pallbocken/ støtte. 
 

BORTTAGNING 
 

    Tas vekk i motsatt rekkefølge. 



24  

BATTERIVEDLIKEHOLD (Gjelder ikke vedlikeholdsfrie batterier) 

 
 

 

ADVARSEL 
 

 
 

 
Fare for eksplosiv gassblanding. Hold gnister, åpen ild og brennbare materialer vekk fra 
batteriene  

Bruk alltid øyebeskyttelse under arbeid med og nære batterier. 

Batterivæske er sterkt etsende. Rens nøyt spilt/sølt væske med rent vann. Erstatt 

alltid batterier med Snorkel originalbatterier eller leverandørgodkjente erstatninger. 
 
 

• Kontrollèr daglig væskenivået i batteriene, spesielt om arbeidsplattformen brukes i varmt, tørt 
klima. 

• Om elektrolyttnivået er lavere enn 10 mm over platene, fyll på med destillert vann. Fyll IKKE 
på med springvann som har høyt mineralinnhold ettersom det forkorter batteriets levetid. 

• Hold batteripolene og batteriets overside ren. 

• Referer til servicemanualen for å forlenge batterienes levetid og for utvidet 
vedlikeholdsinstruksjoner. 

 
BATTERILADING 

 
Batteriet lades når motoren er i gang. 
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FEILKODER 
 

01 – INNLEDENDE SYSTEMFEIL 

02 – KOMMUNIKASJONSFEIL PLATTFORMSSYSTEM 

03 – OVERBELASTET PLATTFORM 

04 – KOMMUNIKASJONSFEIL CHASSISKONSOLL 

05 – LAVT OLJETRYKK 

06 – VARM KJØLEVÆSKE 

21 - PLATTFORM START ”PÅ” 

22 - PLATTFORM BRYTER VENSTRE SVING ”PÅ” 

23 - PLATTFORM BRYTER HØYRE SVING ”PÅ” 

24 - PLATTFORM BRYTER LØFT ”PÅ” 

25 - PLATTFORM BRYTER HØYHASTIGHET ”PÅ” 

26 - PLATTFORM GLØDELAMPE ”PÅ” 

27 - PLATTFORM BRYTER LAVHASTIGHET ”PÅ” 

28 - PLATTFORM BRYTER AUTONIVELLERING ”PÅ” 

29 - PLATTFORM AKTIVERING JOYSTICKBRYTER ”PÅ” 

31 - PLATTFORM JOYSTICK IKKE I NØYTRALPOSISJON 

34 –CHASSISKONSOLL -BRYTER AKTIVERING ”PÅ” 

37 - CHASSISKONSOLL -BRYTER NED ”PÅ” 

38 - CHASSISKONSOLL -BRYTER OPP ”PÅ” 

43 - CHASSISKONSOLL -BRYTER START ”PÅ” 

45 - CHASSISKONSOLL -BRYTER GLØDING ”PÅ” 

51 - Feil på magnetspole Høyhastighet1 

52 - Feil på magnetspole Høyhastighet 2 

55 - Feil på magnetspole Heving 

56 - Feil på magnetspole Senking 

57 - Feil på magnetspole Tilt/krengning venstre 

58 - Feil på magnetspole Tilt/krengning høyre 

59 - Feil på magnetspole Styring høyre 

61 - Feil på magnetspole Styring venstre 

62 - Feil på magnetspole Tilting bakover 

63 - Feil på magnetspole Tilting framover 

66 - Feil på magnetspole Kjøring framover 

67 - Feil på magnetspole Kjøring bakover 

71 - Feil på magnetspole Dempningsventil / Cushionvalve 

72 - Feil på magnetspole Akselpendling /Axlefloat 

73 - Feil på magnetspole overtrykk styring / Steerdump 

 
68 - LAV BATTERISPENNING 
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KOMPONENT INSPEKSJON ELLER 
VEDLIKEHOLD 

Y N R 

Hydraulikkvæske Kontrollere væskenivå    
Hydraulikkpumpe Kontrollere 

slangekoblinger. 
   

Hydraulsystem Kontrollere  
Lekkasje. 

   

Dekaler Kontrollere for 
skadede, manglende eller 
ulesbare dekaler & bytt 
ved behov. 

   

 

Plattformsdekk 
rekkverk 

Kontrollere sveiser 
for sprekker 

   

Kontrollere plattformdekket 
 

   

Dekk og hjul Kontrollere for 
skader. 

   

 

INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSSKJEMA 
 
 

Den komplette inspeksjonen består av periodiske, visuelle og funksjonskontroller, sammen 
med mindre justeringer for å sikre korrekt drift. Daglig inspeksjon forhindrer unormal slitasje 
og forlenger levetiden på alle system. Inspeksjons- og vedlikeholdsskjemaet skal utføres 
med spesifiserte intervaller. 
Inspeksjon og vedlikehold skal kun utføres av personell som er opplært og kjenner till 
mekaniske og elektriske prosedyrer. 

 
 

 

ADVARSEL 
 

 
 
 
 

Før forebyggende vedlikehold utføres, bli kjent med maskinen. Blokkèr alltid 
løfteenheten når vedlikehold skal utføres med hevet plattform. 

 
 

Kontrollskjemaet er laget for service og vedlikehold av maskinen. 
Kopièr gjerne denne siden for bruk under inspeksjon av maskinen. 

 
KONTROLLSKJEMA, DAGLIG, FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD 

 
Forklaringer                                                                VEDLIKEHOLDSSRAPPORT 

 
Y = Ok  / I orden                                                     Datum:                                                                
N = Nei/Feil                                     Eier:                                …:                                                                
R = Reparert/Ok                                                          Serie Nr:                                                            

 
 

KOMPONENT INSPEKSJON ELLER 
VEDLIKEHOLD 

Y N R 

Batteri Kontrollere elektrolyttnivå.    
Kontrollere 
Kabeltilkoblinger. 

   

Chassis Kontrollere slanger for 
skader eller knekk. 

   

Kontrollere sveiser 
for sprekker. 

   

Manøverkabel Kontrollere kabelen 
for klemning, fastsetting 
eller slitasje. 

   

Brukerkonsoller Kontrollere 
bryterenes funksjon 

   

Drivmotorer Kontrollere funksjon og 
lekkasje. 

   

Løfteenhet Kontrollere for sprekker i 
konstruksjonen. 

   

Nødsenke- 
system 

Aktivèr nødsenkeventilen og 
kontrollere funksjon. 

   

Hele enheten Kontrollere og 
reparere eventuelle 
kollisjonsskader. 

   

 


