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SL26l3,0SL-serien 

NORSI< 

Husk å oppg1i modell- og serienummeret som er angitt på merkeplaten ved kontakt med 
Snorkel for service- og deleinformasjon. Serienummeret er også stemplet oppe på chassiset, 
over dreietappen ti'I forakselen. 

Figur 1: Plassering av serienummer på SL26/30SIL 

USA 

TLF.: +1 (559)443 6600 
FAKS: +1 (559)268 2433 

www.snorkeUifts.com 

Europa 

Serienummeret står på 

merkeplaten 

TLF.: +44 (0) 1952 200 
FAKS: +44 (0) 1952 229 

( 

( 

( 

( 

'-

( 

I; 

( ' 

( 

t 

( 

C 

( 

( 

l

( 

Side· 2 SL26/30SL (_ 



ADVARSEL 

Alt personale må lese nøye, forstå og følge sikkerhetsbestemmelsene og driftsanvisningene før betjening av eller utførelse 

FARE FOR 

ELEKTRISK STØT 

DENNE MASKINEN ER IKKE 
ISOLERT 

av vedlikehold på en SNORKEL mastlift. 

VELTE FARE KOLLISJONSFARE FALLFARE 

PLATTFORMEN MÅ ALDR\ 
LØFTES OG MASKINEN 
ALDRI KJØRES MENS 

PLATTFORMEN ER LØFTET 
I-NIS ll(KE MASKINEN 

BEFINNER SEG PA ET PlANT 
UNDERLAG 

POS\SJONER ALDRl 
PLATTFORMEN UTEN 

FØRST A KONTROLLERE 
MED TANKE PÅ 

HINDRINGER O VER D EN 
ELLER ANDRE FARER 

KLATRE, STÅ ELLER 
SITT ALDRI PA DET 

ØVRE ELLER MIDTRE 
REKKVERKET TIL 

PLATTFORMEN 

KLEMFARE / FARE FOR 

Å BLI SITTENDE FAST 

VÆR OPPMERKSOM PA 
KLEMFAREN HVIS DU 

HOLDER I HANDLØPERNE 
MENS PLATTFORMEN 

BEVEGES l NÆRHET EN AV 
ANDRE OBJEKTER 

► BRUK AV MASTLIFTEN: Denne mastliften er beregnet for løfting av en eller flere personer inkludert verktøy og materiell som
er nødvendig for arbeidet. Mastliften er UTELUKKENDE konstruert for reparasjons- og monteringsarbeider over hodehøyde
(innvendige tak, kraner, takkonstruksjoner, bygninger osv.).

Bruk og drift av mastliften som løfteverktøy eller kran er forbudt!

Det er forbudt å klatre på rekkverket til liften, stå på eller klatre fra plattformen til bygninger, stålkonstruksjoner eller prefabrikkerte
betongkonstruksjoner osv.!

Bruk ALDRI maskinen hvis den er skadet, ikke fungerer som den skal eller klebemerker er skadet eller mangler.

Fest ALDRI informasjonstavler osv. på liften, ettersom det vil øke vindbelastningen.

► ISOLASJON: Mastliften er ikke isolert. Det er påkrevd å holde trygg avstand til strømførende deler og elektrisk utstyr. Avstanden
MÅ IKKE være mindre enn minimumsavstanden som er anbefalt i nasjonale forskrifter.

► PLATTFORMENS KAPASITET: Det er forbudt å overskride angitt maksimumslast! Se Plattformens kapasitet på side 24 for
detaljert informasjon.

► MANUELL KRAFT: OVERSKRID aldri den manuelle kraften som er tillatt for denne maskinen. Se Spesielle begrensninger
på side 9 for detaljert informasjon.

► LASTFORDELING: Pass på at all last fordeles jevnt på plattformen.

► OVERVÅKING: Betjen ALDRI maskinen uten at du først har undersøkt arbeidsområdet for farer som hull, bratte bakker, humper,
kanter eller avfall. Sørg for å unngå disse farene.

► HJUL.BELASTNING: Maskinen må bare BRUKES på underlag som har tilstrekkelig kapasitet til hjulbelastningen.

► VINDSTYRKE: Bruk ALDRI maskinen ved høyere vindstyrke enn angitt i spesifikasjonene for maskinen. Se Beaufort-skalaen for
detaljerte opplysninger.

► NØDSTOPP: Trykk på NØDSTOPP-bryteren for å deaktivere alle strømdrevne funksjoner hvis det skulle oppstå en nødssituasjon.

► ALARM: Hvis alarmen utløses mens plattformen er hevet, må driften STOPPES umiddelbart og plattformen senkes forsiktig. Flytt
maskinen til et hardt, plant underlag.

► SVING PORT: Det er forbudt å demontere inngangsporten eller andre rekkverkskomponenterl Sørg for at inngangsporten alltid
er lukket og låst på en sikker måte.

Det er forbudt å ha porten åpen mens plattformen er løftet.

Det er forbudt å øke høyden på plattformen ved å sette stiger, stillas eller lignende på den!

► SERVICE: Det må ALDRI foretas service på maskinen mens plattformen er løftet uten at liften er blokkert. Se Vedlikehold for mer
informasjon.

► INSPISER: maskinen grundig for sprekker på sveisesømmer, løse eller manglende beslag, hydraulil<klekkasje, løse
ledningsforbindelser og skadde ledninger eller slanger før bruk.

► KLEBEMERKER: KON TROLLER før maskinen brukes at alle klebemerker er på plass og leselige.

► BATTERIER: Lad ALDRI batterier nær gnister eller åpen ild. Under lading av batterier avgis eksplosiv hydrogengass.

► OPPBEVARING: ETTER BRUK må mastliften sikres mot bruk av uvedl<ommende, ved at nøkkelbryteren slås av og nøkkelen tas ut.

► SIKRINGSSELE: Det er festepunkter for fallsikringssele på plattformen, og produsenten anbefaler bruk av fallsikringssele spesielt
der det kreves i henhold til nasjonale sikkerhetsforskrifter.

Endringer på mastliften er forbudt eller bare tillatt hvis det foreligger godkjenning fra produsenten.
► OMGIVELSESTEMPERATURBEGRENSNING: Maskinen er primært beregnet for bruk ved normale omgivelsestemperaturer

og forhold i området 50 C til -20 C
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Det er festepunkte rr forfaillsi:kringssele på plattformen, og produsenten arabefaler bruk av fallsikringssele
spesielt der de,t kreves i henhold til nasjonalle siklcerhetsfor:skrifter"

Alle festepunkter for seler J)å SNORIKIEL-kj.ø:retøy e:r testet med en Jcraft på 3650 lbs (16,3 kN) per person.

Nedenfor vises eksempler på festepun!kter for seler som bru lees på SNORKEL-kjøretøy, med
tilsvarende merking; 

Selefestepunkt av type 1. er konstruert for en karabinkrok 
per forankringsfeste som vist på iliustrasjonene, avhengig 
av hvor mange personer ;platttormen er beregnet for 
(se operatørhåndbok og klebemerker). 

2 karabinkroker 1 karabinkrok 

Se�lefestepun'l<t av type 2. er konstruert for to karabinkroker
per fo-iankringsfeste som vist på illustrasjonene, avhengig 

· av hvor mange personer plattformen er beregnet for
(se operatørhåndbok og klebemerker).

Sett ovenfra Sett ovenfra 

',/ 
2 karabinkroker 1 karabinkrok 

Selefestepunkt av type 3. er konstruert for en karabinkrok 
per foranl<ringsfeste som vist på illustrasjonene, avhengig 

'av hvor mange personer plattformen er beregnet for 
,(se operatørhåndbok og klebemerker). 

Set,t forfra 

�---'-1 karabinkrok 

Selefestepunkt av type 4. er konstruert  for en 
karab:inl<rok per foranl<rin:gsfeste som vist på 
illustrasjonene, avhengig av hvor mange personer 
plattformen er beregnet for (se operatørhåndbok 
og klebemerker). 

----1 karabinkroker 

MERKNAD� Det kan være flere selefestepunkter på en maskin 
enn maksimalt tillatt ant.an personer på en plattform. Se tillatt 
antaU personer på klebemerket på p,lattformen og i tabellen 

med spesifikasjoner j operatørhåndboken før bruk. 

L 

(

·-
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MERKNAD: 

1. Det er forbudt og representerer fare for personen/personene på mastliften og i liftens
arbeidsområde hvis sikkerhetsutstyr omgås.

2. Endringer på mastliften er forbudt eller bare tillatt hvis det foreligger godkjenning fra Snorkel.
3. Nasjonale trafikkregler gjelder ved kjøring av kjørbare arbeidsplattformer på offentlig vei.
4. Det er viktig å sikre at maskinen oppfyller kravene til stabilitet under bruk, transport, montering,

demontering når den ikke er i bruk, ved testing eller driftsstans som kan forutses.
5. Ikke bruk maskinen hvis den er skadet eller ikke fungerer som den skal. Kontroller før

maskinen brukes at alle klebemerker er på plass og leselige

SL26/30SL Side - 5 
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INNLEDNING 

INNLEDNING 

Denne håndboken dekker driften av selvgående arbeidsplattformer i SL26/30 Speed level-serien. 
Håndboken må til enhver tid oppbevares på maskinen. 

GEINERELL BESKRIVELSE 

1. Plattform
2. Lift
3. Chassls
4. Drivmodul
5. Betjeningsmodul
6. Betjeningselementer på plattformen
7. Manuelt kabinett
8. Betjeningselementer på chassiset
9. Beholder for hydraulikkvæske

4 

Figur 2: SL26/30SL-serien 
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SPESIELLE BEGRENSNINGER 
----------�-��----------�

SPESIELLE BEGRENSNINGER 

Maksimal hastiighet tor kjør.ing med løftet plattform er 0,8 l<m/t (0,5 mph). 
Arbeidsplattformen må ute1lukkende ,løftes på faste, plane underlag. 

.løftefunksjonen skal BARE brukes når arbeidsplattformen stårplant og 
på .et hardt underlag, Arbeidsplattformen er beregnet for kjøring i 
ujevnt, ulendt eller myktteræng, men det må kjøres 
svært forsiktig ,ved kryssing a.vvanskelig terreng. Bruk alltid riktig 
til · asset hasti · het. 

PLATTFORMENS KAPASlTET 

PlaUformens kapasitet for maskin pluss personer avhenger av modell og utstyr. 
Denne opplysningen står under "Spesifikasjoner" på side 24. 

Maksimal plattformkapasitet eller maksimalt antall personer for denne 
maskinen må IKKE overskrides. 

MANUELL KRAFT 

ManueU kraft er kraften som viirker fra personene på objekter som vegger eller andre
konstruksjoner utenfor arbe.idsplattformen. !Maksimal tillatt manuell kraft er en l<raft på 200 N 
(45 lbs .. ) per person og maksimalt 400 N (90 lbs.) for to e,Uer flere personer. 

Maksima/manuell kraftfor denne maskinen må U(KE overskrides. 

BEAUFORT-SKALAEN 

4 6..S 

9-10 Småtrær med /av •bog,'1)1>enll ,s,a/e, bo]ge.r med.skum p/J 1•sssdro9, 

11-13 Stotep_., ,,.,_1sa.· f181111/;trb/1tlt9J rnø.,,.,,...,.,gt>o:»r. 

14-17 Hele (rær bei'ege-r seg, ubehagelig 6 gå mol ·�lnde.n. 

.s 18-21 Vinden brohker·kvisferav ltæme, del erg(Jncæll.tungl å gA, 

22-24 Det oppsJfJr smA bygning$s/teder (pipebeskrJJ -O'fJ tekslein /o_sne(J 

Tabell 1: Beaufort-skalae:n

Maskinen må aldri betjenes v,ed vindstyrke over 12,5 mis (28 mph) som angitt på Beauforts skala. 

( 
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SPESIELLE BEGRENSNINGER 

OVE.RBElASTNINlGSAlAR.M fOR LIFT 

Ved løfting av en last som tilsvarer 100 % av sikker arbeidsbelastning begynner LED-lampene for 
overbelastning på plattformen og på kontrolllpanelet nede p.å bakken å lyse. Hvis en last som er 
større enn sikker arbeidsbelastning, plasseres på p,lattformen, vil alle maskinfunksjonene slutte 
å v1irke og en alarm høres. 

Maskinen kan bare brukes når en last som er mindre eller lik den sikre arbeidsbelastningen 
plasseres på plattformen. For ,å starte maskinfunksjonene på nytt trykker du ned nødstoppknappen 
for å tilbakestille og slipper den deretter for å gjenopprette strømforsyningen. 

Ikke bruk maskinen med plattformbelastning over merkekapasiteten. 

SL26/30SL Side - 9 



BET JENINGSELEMENTER / FØR BRUK 

BET JEN�NGSELEMENTER OG IND.IKATORLAMPER FOR PLATTFORM 

1. Nødstoppknapp
2. Hornknapp
3. AV /P Å/M oto rsta rt-bryter
4. Glødepluggknapp
5. Motorvarsellampe
6. Bryter for lavhasfighet
7. LIED for aktivert lav hastighet
8. Bryter for middels hastighet
9. LED for aktivert midde:ls hastighet
10. Bryter for høy hastighet
11. LED for aktivert høy hastighet
12. Bryter for løftingfaenk1ing
13 .. LED for aktivert løfting/senking
14. Bryter tor automatisk nivellering
15. Plattformheln:ing - lyser rødt

Akselhe1lning - bHnker rødt
16. Overbelastings-LED
17. Joystick

Fi,gur 3: Plasseriing av betjeningselementer og 
indikator/amper for plattform 

B.ETJENINGSELEMENTER OG IND.IKATORLAMPER FOR CHASSIS

1. Nødstopp lknapp 
2. Overbelastings-LED
3. Nøkkelbryter: Plattform/AV/Chassis
4. Bryter for løfting/senkin1g
5. Akt,ver:ingsbryter
6. Motorstartknapp
7. Glødeplugglmapp
8. Display

( 

(_ 

J 
\ 

flg ur 4: Plassering av betjeningselementer og 
indikatorlamper for chassis 1 

Side· 10 SL26/30SL 



----------------
BET JENINGSEt.EMENTER / FØR BRU� 

SIKKERHETSINSP:EKSJON FØR BRUK

MERKN.AD: Les n•øye, forstå og følg alle sikk,erhetsforskr:ift,er, driftsanvisninger, 
klebemerker og nasjonale sikkerhetsinstrukser/-krav. Utfør denne prosedyren hver 
dag før bruk. 

1. Åpne modulene, og inspiser for skade,
væskelekkasje eller manglende de·ler.

2. ► Kontroller hydraulikkvæskenivået med
plattformen helt senket. 

► Hydraulikktanken er plassert
i betjeningsmodulen.

► Væskenivået må være mellom
str,ekene for minimum og maksimum.

► Etterfyll hydraul:ikkvæske ved behov.
3. Kontroner at væskenivået i sta11batteriet

er riktig.
4. ► ,KontroHer dieselnivået med .avslått motor. 

► Drivstofftanken er plassert
i drivmodulen.

► EUerfyH drivstoff ved behov.
5. Kontroller at alle delene til rekkverket

er på plass og riktig strammet.
6. Inspiser maskinen grundig for

sprekker på sveisesømmer, skade på
konstruksjonen, løse eUer manglende
beslag, hydlr:aulikkiekkasje, skadde
styreledninger, løse ledningsforbinde,lser
og hjulbolter. Figur 5: Hydraulikktank 

MERKNAD: Sjekk mot klebemerket på tanken når det gj,e.lder hydraulikkvæskespesifikasjoner 
(se ·figur 5). EtterfyHing av væske med annen spesifikasjon kan føre til driftsproblemer. 

I ÅFORSIKTIGÅ 
Ikke oil hydraulikkvæske egner seq til bruk i hydraulikksystemet. Bruk av hydraulikkvæske 
som ikke er spesifisert, ko11 oke slitøje11po,komµo11ente11e. BRUK BAl1E anbefalt 
hydraulikkvæske 

For å utnytte motorens kraft og ytelse best mulig -er det viktig å bruke riktig type drivstoff. 
Det anbefalte drivstoffet for SL-maskiner er autodiesel med minimum cetantall på 45. 

Se spesifikasjonene på side 24 for informasjon om egnet drivstoff. 
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KONTROLLERE SYSTEMETS FUNKSJON 
_..__ ______________ � 

Figur 3 og 4 på side 10 viser plasseringen av forskjellige betjeningselementer og indikatorlamper. 

-. 

- ·--- ·- - ---

J\ A D V A R s E L
-.• C. 

I/old avstand til orbeidsplottformen n6r konlro/fene nedenfor utfores: 
- lnipiser orbeid,plorrformen, Je over orbeldsomrMet med hensyn til farer ,om l,11/( bro Ne bokker, humper og avfall 

for moskh,en btvkes. 
• Kontrolfu i olle retninge, med tanke på hindringer og stromfedn!nger, ogs6 over arbeidsplot1fo1men. 
-BesAyrt betjeningskoniol/kobe/en mot mulig skade under gjennomforing av kontroller. 

1. Flytt om nødvendig maskinen til et sted uten hindringer, slik at løfting til full høyde er mulig.
2. Slett batteriskillebryteren PA.
3. Drei nødstoppbryteren for chassiset til posisjonen PA.
4. Drei nødstoppbryteren for plattformen til posisjonen PA.
5. Kontroller følgende visuelt:

► Lift
► Løftesylindere
► Kabler og slanger med hensyn til sprekker på sveisesømmer og skade på konstruksjon
► Løse beslag
► Hydraulikklekkasjer, løse ledningsforbindelser og feilfunksjon.
►Sjekk med hensyn til manglende eller løse deler.

6. Sett nøkkelbryteren i posisjonen chassisstyring.
7. Start motoren ved å trykke inn motorstartknappen.

MERKNAID: Hvis motoren er kald, må du kanskje holde inne glødepluggknappen noen
sekunder før du starter motoren.

8. Løft opp og hold aktiveringsbryteren, og løft deretter opp og hold bryteren for løfting/senking
for å løfte plattformen helt opp.

9. Senk plattformen delvis ved å løfte opp aktiveringsbryteren og senke bryteren for heving/senking.
10. Apne nødsenkeventilen (se figur 8) ved å trekke ut bryteren for å sjekke riktig drift. Når

plattformen er senket, slipper du bryteren.
11. Trykk på nødstoppknappen for chassis for å kontrollere riktig drift. Alle maskinfunksjoner skal

bli deaktivert. Drei nødstoppbryteren for chassis for å fortsette.
12. Kontroller at ruten er klar (uten personer, hindringer, hull, bratte bakker, dumper og avfall)

og at den er jevn og tåler hjulbelastningen.
13. Drei nøkkelbryteren til øvre kontrollposisjon.
14. Klatre opp på plattformen og lukk inngangen helt igjen.
15. Start motoren fra plattformbetjeningene.
16. Veri� modusen lavhastighet.

MERKNAD:: Bruk både høy og lav hastighet (hvis aktuelt) når du gjennomfører trinnene 
nedenfor. 

17. Koble inn sikkerhetssperren, og skyv joysticken først fremover og deretter bakover for å sjekke
hastighetsreguleringen.

18. Skyv styrebryteren først mot høyre og deretter mot venstre for å sjekke styrekontrollen.
19. Gjenta for middels og høy hastighet.
20. Velg LØFTE-modus.Hold i joysticken med innkoblet sikl<erhetssperre, og skyv joysticken

fremover for å kontrollere plattformens løftebetjeninger. Løft plattformen helt opp.
21. Trekk joysticken bakover. Plattformen skal senkes, og alarmlyden for senking skal utløses.
22. Trykk på nødstoppbryteren for plattformen for å kontrollere riktig drift. Alle maskinfunksjoner

skal bli deaktivert. Trekk ut plattformens nødstoppbryter for å fortsette.

Side - 12 SL26l30SL 



DRIF11 

Før drift må arbeidsplattformen inspiseres og eventuelle feil utbedres. Bruk aldri en maskin 
som er skadet eller ikke fungerer som den skal. Operatøren må ha grundig opplæring i drift 
av denne maskinen. 

STARTE MASKINEN 

1. Sett nøkkelbryteren i posisjonen plattform.
2. Klatre opp på plattformen og lukk inngangen helt igjen.
3. Hvis motoren er kald, trykker du ned og holder inne "glødepluggknappen" i cirka 5 sekunder.
4. Velg motorstart og hold til motoren går.

STYRING 

MERKNAD·: Styringen sentreres ikke automatisk. Hjulene må settes i rett frem-stilling igjen 
med styrebryteren. 

1. Velg en KJØRE-modus.
2. ► Når du trykker inn sikkerhetssperren, trykker du styrebryteren til høyre eller venstre for

å svinge hjulene i ønsket retning.
►Følg med på dekkene mens maskinen manøvreres, slik at du er sikker på at den flytter seg

i riktig retning.

LØFTE PLATTFORMEN 

MERKNAD: Hvis chassisets helningsgrense er overskredet og plattformen løftes høyere 
enn cirka 2 m (6 ft), vil heiningsalarmen utløses og maskinen vil verken løfte eller kjøre. 
Hvis heiningsalarmen lyder, må plattformen først senkes helt og deretter løftes cirka 
600 mm (2ft). Trykk og hold den automatiske nivelleringsbryteren og koble deretter inn 
sikkerhetssperren til helnings-LED-en slukner. Hvis plattformen ikke er riktig nivellert, vil 
helningsalarmen fortsette å lyde og løftefunksjonene kobles ut. 

1. Kontroller klaringen under plattformen og på sidene.
2. Velg løftemodus.
3. Hold sikkerhetssperren innkoblet og skyv joysticken fremover.

SENKE PLATTFORMEN 

1. Kontroller klaringen under plattformen og på sidene.
2. Velg LØFTE-modus.
3. Koble inn sikkerhetssperren, og trekk joysticken bakover for å senke plattformen.

KJØRE l\.�ED SENKET PLATTFORM 

1. Kontroller at ruten er klar (uten personer, hindringer, hull, bratte bakker, dumper og avfall)
og at den er jevn og tåler hjulbelastningen.

2. Kontroller at chassisets nødstoppbryter er PA (trukket ut).
3. Klatre opp på plattformen og lukk inn�angen helt igjen.
4. Kontroller klaringen over, under og pa sidene av plattformen.
5. Drei nødstoppbryteren for plattformen ut til posisjonen PA.
6. Start maskinen og velg en KJØRE-modus.

MERKNAD: Velg kjøremodus mellom standard, høy, lav og ekstra dreiemoment, avhengig 
av stigningen. 

7. Innstillingen høy hastighet for plattformbetjeningene er bare beregnet for tohjulsdrift.
Innstillingen lav hastighet med maksimalt dreiemoment er bare bere�net for firehjulsdrift.

8. Høy hastighet skal bare brukes ved kjøring over lange strekninger pa fast og jevnt underlag.
Det er ikke beregnet til nøyaktig manøvrering eller plassering.

9. Koble inn sikkerhetssperren, og skyv joysticken forover eller bakover for å kjøre i ønsket
retning. Maskinens hastighet vil variere avhengig av hvor langt fra midten joysticken flyttes.
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DRIFT 

KJØ:RE MED LØFTET PlAITFORM 

MER'KNAD: Mas:kinen kjører med redusert hastig.het når plattformen er løftet. 

1. Kontroller at ruten er klar (uten personer, hindringer, hui!, bratte bakker, dumper og avfall)
og at den er jevn og tåler hjulbelastningen.

2. Kontrol iler k,laringen over, under plattformen og p.å sidene, 
3. Velg KJØRE-modus.
4. Koble inn sikkerhetsspeirren på joysticken, og skyv spaken forover eller bakover for å kjøre i

ønsket retning. Maskinens hastighet vil varie1re avhengig av hvor langt fra midten joysticken flyttes. 
5. Hvis maskinen il(ke er i vater, vill llelningsalarmen lyde, og maskinen kan verken løftes eller

kjøres. Hvis helningsalarmen utløses, må plattformen senkes og nivelleres (se under) før det
gjøres ,et nytt forsøk på å løfte plattformen.

NIVELLERE PLATTFORMEN 

Den automatiske nivelleringsfun:ksjonen er beregnet til å vatre pilattformen under forhold der 
bakken il(l<e har mer enn 13 graders helniing sidelengs og 9 graders helning fremover og bakover. 
Hv,is helning.en er større enn 13 grader sidelengs og '9 grader fremover og bakover, vil den 
automatiske n1iveUeringsfunksjonen ikke fungere. Hellnings,alarmen vil fortsette å lyde til plattformen
er 1i vater. 

1. Kontroller at ruten er klar (uten personer, hindringer, hull, bratte bakker, dumper og avfall)
og at den er jevn og tåler hjulbelastningen.

2. Kontroller klaringen over, under plattformen og på s1idene.
3. Løft plattformen cirka 600 mm (2ft).
4. Trykk på knappen for automatisk nivelleining, og koble inn sikkerhetssperren til plattformen

er i vater, .helniin�sailarmen har opphørt og he!nings-LED-en har sluknet.
5. Maskinen kan na kjøres innenfor grensene W helningssensoren. Hvis terrenget endres,

vil maskinetn stoppe og plattformen må senkes og nivelleres på nytt.

MERKNAD: Maskinen har en flytende aksel som låses når den heves over cirka 2 m (6 ft). 
Hvis maskinen er løftet og bakkehellingen gjør at den f.lytende akselen ikke lenger er 
niveHert sammenlignet med den faste akselen, vil driften bli deaktivert. Dette vises ved at 
he:lnings-LED-en bilinker rødt. I slike situasjoner :må du senke plattformen under 2 m (6 ft) for
å kunne bruke den. 

TJMETELLER 

Kjøretiden vis,es på kontrollpanelet for chassiset. 
1 • 

' 

,. 

(_ 
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DRIFT! 

TREKKE ur PLATTFORMEN (BARE SL26 SIPEED LEVEL) 

Plattformen kan trekkes ut og låses sikkert i posisjon. Bruk prosedyren nedenfor for å trekke 
ut p1lattformen: 

1. KIiatre opp på plattformen og lukk porten.

ORS 

Plattformforlenge/sea l«m flyttes når håndtakene er Jdst opp. Det kan appstå personskader 
lWis plattformen trekl<es ut eller inn ulf/sfktet. Kontroller at !dsebol/en er festet når 
plattformen er farlenget I arbeidsstlfling,og når den er slått sammen. Ikke farsak å 
trekke plattformen ut eller inr1.hvls ikke mastliften står pd et plant underlag. 

2. Stå med ansiktet mot fronten av plattformen, og 'lås opp håndtakene LH og RH på
plattformforlengelsen. Bruk håndtakene til å skyve plattformforlengelsen ut. Kontroller
at LH o� RH er låst sikkert i posisjon.

3. Forsøk a beveg,e skinnene frem og tilbake for å kontrollere at plattformforlengelsen er låst i posisjon.

TREKKE INN PLATTFORMEN (BARE Sl:26 SPEED LEVEL) 

1. Klatre opp på plattformen og lukk porten.

'I 

A 0 RS I KT G A 
Pfnttformforlenge!sen kon llyttesnår hår1dtakene er låst opp. Det kan oppstå personskader 
hvis plattformen trekkes ut eller inn utilsiktet. Ka/I/roller at låsebolten er festet n6r 
plottfurmen er forlenget I arbeidsstilling og når den er slått sammen. Ikke forsak å 
I rekke plallformcfl ut eller illfl hvis ikke mas/liften stdr på et plant underlag. 

.. . -

2. Stå med ansiktet mot fronten av pllattformen, og lås opp håndtakene LH og RH på
plattformforlengelsen. Bruk håndtakene tH å s 1kyve plattformforlengelsen inn. Kontroller
at LH og RH er låst sikkert i posisjon.

3. Forsøk å bevege skinnene frem og tilbal<e for å kontrollere at plattformforlengelsen
er låst i posisjon.

SAMMENLEGGBARE REKKVERK 

Dette prosedyren skall gjennomføres i forbinde,lse med transport. Rekkverkene må settes tilbake
i oppreist stilling {s1ikker arbeidsstiWng) før bruk av maskinen. 

l
l

EGGE NED REKKVERKENE

1. Trekk inn plattformforiengelsen ved å løsne låseboltene og skyve plattformforlengelsen
til låst stirnng.

2. Hekt av betjenin:gsenheten fra siderekkverket, og sett den på gulvet i plattformen.
3. Start foran på plattformen., og fjern mutre, bolter og skiver fra toppen av rekkverket foran.

Legg rekkverket foran ned p.å plattformen.
4. Lulkk den ,låsbare porten.
5. Fjern mutre, bolter og skiver øverst på bal<re r,ekkverJ<. Legg bakre rekkverk ned på

plattformen, og sørg for at det er låst hele tiden.
6. Fjern rnutre, bolter og skiver øverst på siderekkverkene. Løft opp og legg siderekkverket på

den ene siden ned ved å la det hvile på gulvet. Gjenta med siderekkverket på den andre siden.
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DRIFT 

REISE OPP REKKVERKENE 

1. FeU opp siderekkverkene, og pass på at hvert enkelt trykkes ned for å sikre at rekkverket
er i loddrett stilling.

2. Monter bolter, skiver og mutre mellom siderekkverkene, og stram godt.
3. Fell opp bakre rekkverk sfiil< at hullene stemmer overens, og monter bolter, skiver og mutre.

Stram godt.

Før du klatrer opp på plattformen, må rekkverkene festes sikkert i 
oppreist stilling (sikker arbeidsstilling). 

4. A D V A R s· E L .Å_
ll(Kf BllUK arbeidspfattformen uten at rekkverk er montertriktig og festet. 

RHUTV. 

-
.

PLATTFORMHÅNDTAK 

Figur 6: Oversikt over plassering av plattformhåndtak og forklaring på sammenlegging 
av rekkverkene. 

L 
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NØDPROSEDYRE 

SLEPE EllER HEISE 

Handlingen nedenfor må bare utføres når maskinen ikke ,kan betjenes av egen kraft og det 
er nødvendig å flytte maskinen, eller når maskinen skal heises opp på et transportkjøretøy 
(se "Transport av arbeidsplattformen" på side 20). 

BREMSEPUMPE 

A ORSIKTIGA 
IKKE slep eller hejs maskinen raskere ,enn 0,3 mis (1 ft/s). 

Større hastigheter vil skade motorkomponenter og gjøre garantien 

ugyldig. 

Prosedyren nedenfor må bare utføres når maskinen ikke kan betjenes av egen kraft og det er 
nødvendig å flytte maskinen, eller ved sleping av maskinen opp en bakke eller opp på en tilhenger 
for transport. 

1. Apne nåleventilen ved ,å dreie skruen mot urviseren. Da kan hjulene løpe fritt.
2. Pump bremsepumpen helt til parkeringsbremsen er løsnet.
3. Masl<inen kan 11å rulle når den skyves eller trekkes,
4. Husk å stenge nåleventi.len og skru inn PC3-ventilen med en unbrakonøkkel når du har løsnet

låsemutteren. Da v.il bremsetrykket slippes ut. Når bremsene er strammet på nytt, tilbakestilles
PC3-ventilen tH opprinne.lig konfigurasjon ved å skru den helt opp. Stram til slutt låsemutteren.

Pigur 7: Oversikt over pl,asseringen av håndpumpen og nåleventilen. 

SL26130SL 



NØDPROSEDYRE 

NØDSENlKING

AA D VA R s E IL Å 
Slep aldri med hastighet.over O,J mis (1ft/s). A1beidsp/11ttformenmå aldri beljenes med 
parkeiingsbremsen utløst. Det kan føre ti/alvorlig personskade eller materiell skade. 

...... -- "-; � . ·,•I• •. li' 

_ÅADVARSEL_A 
Klatre ALORI NE/J langs liften hvis det ikke er mulig å senke plattformen. Hald avs rand til liften 

1mderbeljening av knappen t//n.odsenkeventi/e11. 

Nødsenkeventilen for SL-maskinen er plassert på modulsiden som vist på figur 8. 

1. Åpne nødsenkeventnen ved å trekke ut håndtaket ut og holde det ute.
2. Silipp håndtaket for .å stenge ventilen.

MERKNAD: Plattformen løftes ikke hvis nødsenk,eventilen er åpen.

Håndtak for nødsenking 

Figur 8: Håndtak for nødsenking. 
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KLARGJØRING FOR FORSENDELSE 

1. Senk plattformen helt.
2. Sett batteriskillebryteren på OFF.

LØFTE MED KRAN 

1. Stropper må bare festes til fastgjørings-/løftepunktene på chassiset.
2. Sett plattformen i transportstilling på transportkjøretøyet.
3. Blokker hjulene.
4. Fest arbeidsplattformen på transportkjøretøyet ved bruk av kiettinger eller stropper med

tilstrekkelig bæreevne, festet til løfte-/fastgjøringspunktene pa chassiset.

KJØRE ELLER HEISE MASKINEN PÅ EN LASTEBIL ELLER TILHENGER 

MERKNAD: Heis aldri raskere enn 0,3 m/s (1ft/s) 

1. Flytt maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren på følgende måte:

• Kjøre maskinen opp på transportl<jøretøyet:
► Kjør arbeidsplattformen opp rampen og

sett den i transportstilling.
► Rett opp hjulene og slå av maskinen.
► Blokker hjulene. Fastgjørlngs-/ 

Heise maskinen opp på transportkjøretøyet: loftapunkterforan 

► Kjør arbeidsplattformen bort til rampen.
► Fest vinsjkabelen til fastgjørings-/

løftepunktene.
► Løsne parkeringsbremsen. Se slepe eller

heise på side 17.
► Heis plattformen i transportstilling.
► Blokker hjulene.

2. Fest arbeidsplattformen på transportkjøretøyet
ved bruk av kjettinger eller stropper med
tilstrekl<elig bæreevne, festet tif løfte-/
fastgjøringspunktene på chassiset.

Fastgjorings,/loftepunkt bak 

Figur 9: Transport av arbeidsplattformen. 

Hvis kjettingene eller stroppene som er festet til fastgjorlngs-//oftepunktene overs/rammes, 
kan det oppstd skade på maskinen. 

HVER DAG ETTER BRUK 

1. Kontroller at plattformen er helt senket.
2. Parker maskinen på et hardt underlag, fortrinnsvis tildekket, beskyttet mot hærverk

og mot at barn og uvedkommende betjener den.
3. Drei chassisnøkl<elbryteren til AV, og ta ut nøkkelen for å hindre bruk av uvedkommende.
4. Sett batteriskillebryteren på OFF.
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WEDLIKEHOLD 
----�---------------------�---

!ADVARSEL!
Del mA aldlifo1etarsmi<e mm plattfo,mtn e, lofte1 uten al liften font" blokkt!I. IKKE Jt6 lomrddel 
rund/ /ifltn menJ Jekken se/les po eller Oernts. 

-- - - -�- . - - . __ . ... - - : ._ .. 

BLOKKERE LIFTEN 

INSTALLASJON 

1. Parker arbeidsplattformen på et fast og flatt underlag, og la motoren gå.
2. Kontroller at nødstoppknappen for chassiset er satt i posisjonen PA.
3. Trykk ned og hold inne

AKTIVERINGSBRYTEREN for chassis og
deretter bryteren for LØFTING for å heve
plattformen omtrent 305 mm (12 tommer).

4. Plasser en jekk med en kapasitet på minst
2000 kg (4000 lbs.) mellom nedre mast og
chassiset rett bak forakselen.

5. Trykk inn og hold inne
AKTIVERINGSBRYTEREN for chassis og
deretter bryteren for SENKING for å senke
plattformen til jekken står godt fast mellom
den nedre masten og chassis.

IKKE løft eller 
støtt opp fremre 

��;;;;�����0 del av plattformen 

FJERNE JEKKEN 

1. Trykk inn og hold inne
AKTIVERINGSBRYTEREN for chassis og
deretter bryteren for LØFTING for å heve
plattformen til jekken kan tas vekk.

�-- Jekk 

2. Fjern jekken. Figur 10: Plassering av jekk. 
3. Hold bryteren for AKTIVERING og bryteren for

SENKING av chassis inntrykt for å senke plattformen helt.

BATTERIVEDLIKEHOLD (BARE FOR VEDLIKEHOLDSBATTERIER) 

.ÅADVARSEL.Å 
fate p6 g1unn °" elap/o1/vgo,sb/andfng. Gn/1I,r, llammttog r11fklng m6 like forekomme I nær heren av bart erler. 
Bnik of/lid l'tmtbr/1/em:d otbtld nær batterier. 
Borterivæike ersvært ,rsend,. Skyll grundlqbart ,•a,;ke,o/ med r,nt ,,.nn, 
Skift of/lid ur barter/ene med Sno1ke/-ba11e1Ier ,nu erstatninger ,om et godkjent ov proti111t11ren. 

( 

( 

L 

( 

(l) 

• Kontroller batteriets væskenivå daglig, spesielt hvis arbeidsplattformen brukes i varmt, tørt klima. ( • Hvis elektrolyttnivået er mindre enn 10 mm (3/8 in.) over platene, må det etterfylles destillert 
vann. IKKE bruk ledningsvann med høyt mineralinnhold, for det vil forkorte batteriets levetid. 

• Sørg for at det til enhver tid er rent på polene og oppe på batteriene.
• Se vedlikeholdshåndboken når det gjelder forlenging av batteriets levetid og fullstendige ( 

serviceanvisninger. 
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VEDLIKEHOLD 

BATTERI LADING 

Batteriet lades mens motoren går. 
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INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD 

Hele inspeksjonen består av periodisl< visuell kontroll og funksjonskontroller i tillegg til periodiske 
mindre justeringer som sikr,er forskriftsmessig yte1lse. Dagl'ig inspeksjon hindrer unormal slitasje og 
forlenger levetiden til alle systemene. Inspeksjons- og vedlikeholdsplanen skal utføres av personer 
som er opplært l og kjent med prosedyrer for mekaniikk og e!lektriske anlegg.

AADVARSELA 
Sett deg Inn I hvordan rnoikinen funge1er for forebyggende vedlikehold utfores. Blokker o/llid 1/flen når det er 
nodvendig 6 utfore vedlikehold med plottfom,en loftet. 

Det daglige, forebyggende vedlikeholdet er utarbeidet for service på og vedlikehold av masl<inen. 
Ta ,en kopi av sjekklisten, og bruk listen ved inspeksjon av maskinen. 
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INSPEKSJON OG VEDLIKEHOL 

SJEKKLISTE FOR DAGLIG, FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD 

FORKLARING TIL VEDUKEHOLDSTABELLEN 

J = Ja/ Godkjent 
N =Nei/ Ikke godkjent 
R = Reparert/ Godkjent 

KOMPONENT INSPEKSJON ELLER SERVICE J N R 
�---

Operatørhåndbok 

Etiketter og 
klebemerker 

Hele enheten 

Elektris'k anlegg 

i Batterisystem 

Hydraulikkvæske 
Hydraulisk anlegg 

Drivmotorer 

Hydraulikkpumpe 

Nødsenking 

Betjeningspanel 

Plattformgulv og 
-rekkverk

Kontroller at operatørhåndboken 
er i ·håndbokholderen og at alle 
sidene er intakte og leselige 

Kontro'ller at alle etiketter og 
1klebemerker er på plass, og at 
de er intakte og leselige 

' Utfør en forhåndsinspeksjon 
før drift 
Kontroller for og utbedre 
eventuelle skader 
l(ontrol!er tilstanden til kabler og 
ledningssett (inge� slitasje e'ller 
fysisk .skade) 
'Ko.ntro.!1er elektrolytlnivået 
Kontroller tilstanden til 
batterikabelen 
Kontroller at klemmene er rene 
og koblingene tette 
Kontre.lier tilstanden og 
iunksjonen til laderen 
Lad batteriene 
Kontroller oljenivået 
Kontroller at allle koblingene er 

1 
tette og at det ikke finnes lekkasje 

· Kontroller for ri.k!ig funksjon og
! lekl,asje 

1 Kon!rnUer at koblingene s-il<re og 
at det ikke finnes lekkasje 
Kontroller at nødsenking 

I 

fongerer riktig (:se prosedyren for 
nødsenking) 
Kontroller tilstanden og 

11 funksjonen ! 

I' Kontroller at festeanordningene 
er på plass, riktig strammet og 
uskadet 
Kont�ol!er konstruksjonen og 
.sveisesømmene for skader, 
deformering, "orrosjcm og 
spækker 
l<onlrnller tilstanden ,til gulvet 
(ingen skade, deformering, 
korrosjon eller sprekker) 
Kontroller at inngangsporten 
fungerer som den skal 

I 

! 

TabeH 2: Sjekkliste for dagl.ig forebyggende 
vedlikehold 
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SKJEMA FOR FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD 

Dato: _____________ _ 
Eier: 

--------------------

Mode '11 #: 
-----------------

Serie#: 
------------------

Service utført av: 
-------------

lift 

Chassis 

Løftesy.lindere 
Hjul 

Festepunkl for 
sikringssele 

KontrnHer,e 
systemets 
funksjon 
.Nødstopp 

Bremser 

Inspiser for utvendig skade, bulker, 
løse nagler eller sprekker. 
l(ontroller konstruksjonen og 
sveisesømmene for skader, 
deformering, korrosjon og sprekker 
Kontroller kabler for klem- ell er 
gnissepunkter 

i l<ontroller konstruksjonen og 
·sveisesømmene for skader,
deformering, korrosjon og sprekker

: Kontroller for lekkasje
Kontroller for løse komponenter 
Kontroller for skade på dekk 
Kontroller at festeanordninger er sikre 
Kontroller for skade, deformering, rust 
og sprekker 

I 
Fore ta en kontroll av systemets 
funksjon (se prosedyre for kontroll 
av systemets funksjon) 
Kontroller at nødstoppknappen på 
panelene til plaftformen fungerer som 
den skal 
Kontroller at nødstoppknappen på 
kontrollpanelet på chassiset fungerer 
som den skal 
Kontroller at bremsene fungerer 
som de skal 

Horn 1 .Kontroller at hornet høres når det1 aktiveres 
Betjeningspanel I Kontroller at nivåsensoren 
og sensorer fungerer som den skal (kjøre- og 

plattformløftefunksjoner er deaktive1t 
, og bare plattformsenking aktivert) når 
' helningen på plattformen overskrider 

den spesifiserte helningen. 
Kontroller at full kjørehastighet er 
aktivert når plattformen settes bort. 
Kontroller at bare redusert 
kjørehastighet er aktivert når 
plattformen lleves. 

* MERKNAD: Bruk ISO #46 om sommeren

og ISO #32 om vinteren
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SPESIFIKASJONER 

PUNKT SL26SL SLJ0SL 

PLATTFORMSTØRRELSE (INNENFOR 
FOTPLATER) 

STANDARD 1,71 m x 3,66 m [67,5 in. x 144 in.] 1,71 m x 4,22 m [67,5 in. x 166,5 in.] 

UTTRUKKET GULVFORLENGELSE 1,71 m x 4,55 m [67,5 in. x 179 in.] N/A 

PLATTFORMENS MAKSIMUMSKAPASITET 

STANDARD 680 kg (1500 lbs) 590 kg (1300 lbs) 

Med FORLENGELSE 680 kg (1500 lbs) N/A 

På FORLENGELSE 225 kg (496 lbs) NJA 

MAKS. ANTALL PERSONER 

STANDARD 2 PERSONER (VINDHASTIGHET PÅ 12,5 mis) 5 PERSONER (VINDHASTIGHET PÅ 12,5 mis) 

På FORLENGELSE 2 PERSONER (VINDHASTIGHET PA 12,5 m/s) N/A 

HØYDE 

ARBEIDSHØYDE 9,75 rn [32 fl.] 10,85 m [35,6 ft.] 

MAKS. PLATTFORMHØYDE 7,90 rn [26 ft.) 9,0 m [29,5 ft.] 

MINIMUM PLATTFORMHØYDE 1,5 m [59 ft.] 1,5m[59ft.] 

MAKSIMAL KJØREHØYDE 7, 90 rn [26 ft.] 9,0 m [29,5 ft.] 

DIME NSJONER 

VEKT DIESEL: 3550 kg [7826 lbs.] DIESEL: 3400 kg [7495 lbs.) 

BREDDE TOTALT, STANDARD 2, 13 m [84 ft.] 2,13 m [84 ft.] 

HØYDE TOTALT 2,6 m [102,5 ft.] 2,6 m [102,5 ft.] 

LENGDE TOTALT, STANDARD 3,79 m [ 149 ft.] 4,39 m [173 ft.) 

OVERFLATEHASTIGHET 

PLATTFORM SENKET HØY/LAV 0 TIL 5,0 km/I (0 TIL 3,1 mph.] 

LØFTET PLATTFORM 0 TIL 0,8 km/I [0 TIL 0,5 mph] 

SYSTEMSPENN ING 12VOLT DC 

KAPASITET HYDRAULIKKTANK 

0 TIL 5,0 km/t [0 TIL 3, 1 mph.] 

0 TIL 1,2 km/t [0 TIL 0,7 mph] 

12 VOLT DC 

74 L [19,5 US GALLONS] 47 L [19,5 US GALLONS] 

MAKSIMALT HYDRAULISK 21 0 bar [3000 psi] 210 bar [3000 psi] 
ANL EGGSTRYKK 

HYDRAULIKKVÆSKE 

OVER 32°F [0°C] ISO #46 (SE KLE BEMERKE PA TANK) ISO #46 (SE KLEBEMERKE PÅ TANK) 

NORMAL BRUK, UNDER 32°F [0°C] ISO #32 ISO #32 

UNDER 0°F [-17°C] ISO #15 ISO #15 

LØFTESYSTEM EN ETTRINNS LØFTESYLINDER EN ETTRINNS LØFTESYLINDER 

LIFTENS HASTIGHET LØFTE: 21 SEKUNDER/ SENKE: 32 SEKUNDER LØFTE: 24SEKUNDER/SENKE: 36 SEKUNDER 

NIVELLERE PL ATTFORM 13° SIDE TIL SIDE, 9° FORAN OG BAK 13° SIDE TIL SIDE, 9° FORAN OG BAK 

STRØMKILDE 20 HK (DIESEL), 15 kW 20 HK (DIESEL), 15 kW 

DRIFTSSTYRING PROPORSJONAL PROPORSJONAL 

STYRINGSSYSTEM JOYSTICK MED SIKKERHETSSPERRE JOYSTICK MED SIKKERHETSSPERRE 

OG TOMMELBRYTER OG TOMMELBRYTER 

STYRING, VIPPEBRYTER STYRING, VIPPEBRYTER 

NØDSTOPPBRYTERE NØDSTOPPBRYTERE 

HORISONTAL DRIFT FIRE HJUL, HYDRAULIKKMOTORER FIRE HJUL, HYDRAULIKKMOTORER 

DEKK (STANDARD) 26 x .12,00 - 12 SUPER TERRA-GRIP MED 26 x 12,00 - 12 SUPER TERRA-GRIP MED 
TRAC SEAL TRAC SEAL 

ANSI-SPESIFIKASONER FOR DEKKTRYKK IKKE OVERSKRID 57 PSI IKKE OVERSKRID 57 PSI 

PARKERINGSBREMSER DOBBEL FJÆRTRYKKBREMS, HYDRAULISK DOBBEL FJÆRTRYKKBREMS, HYDRAULISK 
UTLØSNING, MULTIDISK UTLØSNING, MULTIDISK 

SVINGRADIUS {INNVENDIG) 3,96 m [13 It.] 3,96 n1 (13 It.] 

KL ATREEVNE MAKS. 50 % [27°] 50 % [27°] 

AKSELAVSTAND 2,54 m [100 ft.] 2,54 (100 In.] 

REKKVERK 1,7 m [67 in.] HØYE, SAMMENLEGGBARE, 
MED PORT 

1,7 m [67 in.] HØYE, SAMMENLEGGBARE, 
MED PORT 

FOTPLATE 152 mm [6 in.] HØYT 152 mm [6 in.] HØYT 

Side - 24 SL26/30SL 



SPESIFIKASJONER 

HJ ULBELASTNING 2000 kg (4400 lb) 2000 kg (4400 lb) 

VIBRASJONENE FRA DENNE MASKINEN 2,5 mis' 2,5 mis' 
OVERSKRIDER IKKE 

LYDTRYKKNIVA < 107 dB (A) PA KONTROLLSTASJON < 107 dB (A) PA KONTROLLSTASJON 

MASKINVIBRASJON HELl<ROPPSVIBRASJON < 0,5 mis2, HAND HELKROPPSVIBRASJON < 0,5 mis2
, HAND 

ARM VIBRASJON < 2,5 m/s2 ARM VIBRASJON< 2,5 mis' 

Tabell 3: Spesifikasjon for SL26SL/SL30SL 

MERKNAD: Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Varmt vær eller hard bruk kan virke inn på 
ytelsen. Se vedlikeholdshåndboken for fullstendig dele- og serviceinformasjon. Denne maskinen 
oppfyller eller overskrider alle gjeldende OSHA og ANSI A92.6 - 1999. 

SL26/30SL Side - 25 
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Oversikt over avfallsbehandling 

Er avfallet: I heimetall? 

Nei 

Avfallet kan ikke kastes som metallavfall. 
Se Spesialavfall 

Er metallet: 
Aluminium, 

kobber, 
jern, 
bly, 

stål eller sink? 

Se Spesialavfall 

Ja 

Når du har samlet en viss mengde, bør 
dette avfallet RESIRKULERES i samsvar 

med gjeldende bestemmelser for 
avfallsbehandlin 

RESIRKULER i samsvar med 
Er avfallet: Et brukt batteri? · y7 bestemmelsene for avfallsbehandlin 

�--------------✓ �:::::::::::::::::::::::::::�=�----
lekker avfallet, eller er det skadet? 
• Blysyrebatterier 

Lekker avfallet, eller er det skadet? 
* Blysyrebatterier 

Avfallet er FARLIG AVFALL Følg gjeldende nasjonale 
Ja eller internasjonale bestemmelserfor behandling 

av FARLIGAVFALL 

• Oppladbare Ni-Cd-batterier 
Ja • Litium-batterier 

• Kvikksølvoksid-batterier 

Nei • Oppladbare Ni-Cd-batterier 
• Litium-batterier 
• Kvikksølvoksid-batterier 

��-----------------�I-
Ja 

-1 
Er avfallet: Alkalisk batteri 

_ 

• Sølvoksid-batterier • Sølvoksid-batterier 

!Se Spesialavfall Avfallet bør RESIRKULERES i samsvar med 
Nei/7r
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Er avfallet: Olje eller frostvæske? • Automatgirvæske Er avfallet: 
• Servostyringsvæske • Etylenglykolbasert frostvæske 

Ja • Diesel Nei • Kjølemiddel fra kjøle-/varme-/ 
ventilasjons-/klimaanlegg 

• Girolje • Propylenglykolbasert frostvæske 
• Hydraulikkolje frostbesk telse > o· F 
• Parafin (#3,#4, & #6) 
Olje skal IKKE tømmes ut i avløpet 
selv om den ikke er farli avfall . 

Nei )se Spesialavfall 
��--=����-�--;

----
.-::---::--::-----------, Er a allet: En elektrisk Er avfallet: Avfallet er FARLIG AVFALL Følg gjeldende 

nasjonale eller internasjonale 
bestemmelser for behandling av 

FARLIG AVFALL 

kom onent eller lednin er? • Mantlet kabel, isolasjonsledning 
Ja •Armert kabel 

• Elektriske komponenter 
• Kretskort 

Se S esialavfall 
Er avfallet: Polymer, dokk 

eller slange? 
'------------'--->l'Er avfallet: 

Underlagsklosser i polymer 
Dekk 
Hydraulikkslanger 

--

C· 

Avfallet etter endt levetid er FARLIG 
AVFALL Følg gjeldende nasjonale eller 

internasjonale bestemm�lser for 
behandling av FARLIG AVFALL til det 

er renset 

Er avfallet: 
• All olje som er forurenset av farlige kjemikalier 
·Væskertil metallbearbeiding 
• Avlettingsløsninger 
* Freon og freonkontaminert kjøleolje 
• Nafta 

Nei * Transformatorolje 
• Bremsevæske 
• Radiatorrens 
• Avisingsmidler 
• Oljeholdig vann 
• Rustbeskyttelse over o• F 

Ja 

Disse er ikke farlige, og kan 
kastes som vanlig avfall. Du kan 
imidlertid også gl ditt bidrag til 

miljøet ved å kaste disse 
batteriene i en beholder for 

GJENVINNING. 

Avfallet er FARLIG AVFALL Følg 
gjeldende nasjonale eller 
internasjonale bestemmelser for 
behandling av FARLIG AVFALL 
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Local Distributor / lokalle Distributør/ Lokaler Vertiebshandler / Distributeur local

El Distribuidor Jocal / li 0,istributore locale 

EUROPA, MIDT-ØSTEN 

AFRIKA OG ASIA 

TELEFON: +44 (0) 845 1550 057 

FAKS: +44 (0) 845 1557 756 

NORD• OG SØR-AMERIKA 

TELEFON: + 1 785 989 3000 
GRATIS: + 1 800 225 0317 

FAKS:+ 1 785 989 3070 

AUSTRALIA 

TELEFON: +61 2 9725 4000 
FAKS: +61 2 9609 3057 

NEW ZEALAND 

TELEFON: +64 6 3689 168 
FAKS: +64 6 3689 164 






