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Introduktion  

Viktigt 
Läs, ta till dig och följ noga dessa 
säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan 
maskinen tas i drift. Endast utbildad och 
auktoriserad personal har rätt att manövrera 
maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas 
som en permanent del av maskinen och ska alltid 
finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du 
har några frågor. 

Kontakta oss: 
Internet: www.genielift.com 

E-post: awp.techpub@terex.com 
 

Copyright © 2018 Terex Corporation 

Första upplagan: Tredje tryckningen, Februari 2020 

Genie är ett registrerat varumärke som tillhör  
Terex South Dakota, Inc. i USA och många andra länder. ”S”, 
”Z” och ”XC” är varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. 

Detta tillbehör följer 
ANSI/SAIA A92.20 
CAN/CSA B.354.6 
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Godkända modeller  
(6 fot och 8 fot) 
Modell Serienummer 

S®-40/45 från S4016H-22550 

S®-40/45 XC från S40XCH-101 

S®-40/45 TRAX från S4016H-22550  

S®-60/65 från S60H-36659 

S®-60/65 XC från S60XCH-45001 

S®-60 X från S60H-36659 

S®-60 HC från S60H-36659 

S®-60/65 TX från S60H-36659 

S®-80/85 från S85H-13582 

S®-80 X från S85H-13582 

S®-80/85 XC från S80XCH-101 

S®-100 från S100D-1672 

S®-105 från S105D-1665 

S®-120 från S120D-1705 

S®-125 från S125D-1660 

S®-100 HD från S100D-1672 
 

 

Modell Serienummer 

S®-120 HD från S120D-1705 

SX™-105 XC från SX105D-174 

SX™-135 XC från SX135H-127 

SX™-125 XC från SX125D-101 

SX™-150 från SX150H-201 

SX™-180 från SX180H-365  

Z®-45 XC  ** från Z4525XCM-101 

Z®-45/25  ** från Z4525N-57509 

Z®-45/25J  ** från Z4525N-57509 

Z®-45/25J RT  ** från Z4525N-57509 

Z®-45/25 RT  ** från Z4525N-57509 

Z®-60/34 från Z60H-746 

Z-60/37 från Z60H-746 

Z-62 från Z62H-3077 

Z®-80 från Z80H-6076 

Z®-135 från ZX135H-2889 

ZX®-135 från ZX135H-2889 

** Endast för 6 fots åtkomstdäck. 

 
Installera inte 
åtkomstdäcksystemet på någon 
annan Genie-produkt än de 
godkända modellerna. 

 
Åtkomstdäcket kan endast 
monteras på plattformens 
mittskenor. Åtkomstdäcket får 
aldrig monteras på det övre 
räcket. 

 
Använd inte bommen när du 
använder åtkomstdäcket. 
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Riktlinjer för Genies motordrivna 
bomprodukter och Lift 
Tools-åtkomstdäck 
Bomstödda plattformar för höjdarbete är endast 
avsedda att användas för att lyfta personal med 
deras verktyg och material till en upphöjd 
arbetsplats. När plattformsåtkomsten är begränsad 
och personalen behöver nå ett arbetsområde som 
ligger utanför deras arbetshöjd, ger åtkomstdäcket 
en upphöjd placering ovanför markytan som en 
person kan använda och förlänga sin arbetshöjd. 

Detta dokument ger vägledning för 
användningen av åtkomstdäcket på Genies 
motordrivna bomprodukter. 

Definitioner 
Kvalificerad person 

En ”kvalificerad person” är någon som, med stöd 
av en examen, ett certifikat, professionell status 
eller omfattande kunskap, utbildning och 
erfarenhet har bevisat sin förmåga att lösa problem 
relaterade till ämnesområdet, arbetet eller 
projektet. 

Genie motordrivna bommar kan användas 
för att lyfta om följande riktlinjer följs: 

1 Bommens ägare/arbetsgivare/operatör är 
ansvarig för att tillhandahålla fallskydd för 
bomoperatören. 

2 En ”kvalificerad person” med kunskap om 
regler gällande fallskydd och fallsystem måste 
utforma arbetsplatsen och 
åtkomstdäcksystemet för att garantera en 
säker arbetsmiljö. 

 

3 Bommar från Genie har stabilitetstestats på 
jämnt underlag med märklast på plattformen. 
Den sammanlagda vikten på åtkomstdäcket får 
inte överstiga 300 lbs/136 kg. 

Observera: Åtkomstdäckets vikt måste dras av 
från kapaciteten för den plattform den är 
monterad på. 

Åtkomstdäck för 8 fots plattform 36 lbs/16 kg

Åtkomstdäck för 6 fots plattform 29 lbs/13 kg

4 Innan ett åtkomstdäck monteras och används 
måste utrustningens ägare godkänna detta 
och ge tillstånd.   

5 Det är utrustningens ägare och/eller 
entreprenörens ansvar att utföra en riskanalys 
vid användning av åtkomstdäcket och se till att 
utrustningen uppfyller de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven som gäller för 
arbetsplatsen, samt lokala, statliga, 
provinsiella och federala regler och föreskrifter 
och standarder som rör användningen av 
utrustningen. 

6 Bommen måste ligga på fast, plant underlag 
för att åtkomstdäcket ska kunna användas. 

7 En person som utbildats i användning av 
Genie-bommen måste vara kvar på marken 
nära maskinens markreglage för att förhindra 
obehörig användning och för att hindra att 
maskinen används medan åtkomstdäcket 
används. 
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Krav beträffande ägare/ 
arbetsgivare/användare/operatör: 
Krav beträffande 
ägare/arbetsgivare/användare/operatör: 

1 Operatörerna måste vara utbildade och 
kvalificerade att handha utrustningen på ett 
säkert sätt, och vara bekanta med den 
specifika modellen av Genie-utrustningen 
enligt följande: 

 Vara bekanta med och följa utrustningens 
bruksanvisning, säkerhetshandbok, dekaler 
och varningar. 

 Förstå alla styrfunktioner. 

 Vara medvetna om och förstå alla 
säkerhetsanordningar som är specifika för 
den utrustning som används. 

 Ha fått instruktioner om hur risker undviks. 

2 Uppfylla alla arbetsplatsföreskrifter, lokala 
föreskrifter, lagstadgade krav och standarder 
beträffande användning av utrustningen. 

3 Utrustningen måste vara i gott skick och 
korrekt konfigurerad. 

I beaktande av Genies råd häri godtar 
utrustningens ägare, arbetsgivaren, användaren 
och operatören att Terex USA och dess moder- 
och dotterbolag hålls skadelösa och fria från 
ansvar gällande allt ansvar, alla ersättningskrav, 
stämningar, förluster, kostnader och juridiska 
kostnader som orsakas av eller härrör sig från 
någon underlåtelse eller något utelämnande vid 
handhavandet av utrustningen, bristande 
efterlevnad av de villkor som anges i dessa 
anvisningar som rör användningen av en bom med 
åtkomstdäck samt säkerhetsreglerna och 
handhavandeinstruktionerna i bruksanvisningen. 
Genom att fortsätta använda bommen med 
åtkomstdäck godtar du att följa de krav som 
anges häri, inklusive ovanstående friskrivning. 
Om du inte godtar detta ska du inte fortsätta 
med den föreslagna användningen. 
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Fara 

Underlåtenhet att följa 
anvisningarna och 
säkerhetsreglerna i denna handbok 
kan leda till dödsfall eller allvarlig 
personskada. 

Observera 

Lift Tools™ åtkomstdäck uppfyller kraven på ANSI- 
och CSA-marknaderna. På alla andra marknader 
är användning förbjuden. 

 

Åtkomstdäcket kan bara användas på Genies 
bomstödda plattformar för höjdarbete, utrustade 
med följande 6 fots och 8 fots plattformar: 

 Plattformar med grind med ingång från sidan 
med 3 skjutbara mellanskenor. 

 

 Plattformar med tre ingångar 

Observera: 8 fot Plattformar med tre ingångar 
med 3 skjutbara mellanskenor. 

6 fot Plattformar med tre ingångar förbjuden. 

 

Användning är förbjuden på alla andra plattformar. 
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Användning av åtkomstdäcket 
med nedanstående tillval kan 
resultera i dödsfall eller 
allvarliga skador. 

Åtkomstdäcket kan inte monteras korrekt på 
plattformar som är utrustade med följande: 

 Panelsläde (tillval) 

 Centrerad grind (tillval) 

 Traveling Fall Arrest Anchor System 

 Halvt nät (tillval) 

 Helt nät (tillval) 

 Flygplansskydd (tillval) 

 
Användning av åtkomstdäcket 
med nedanstående tillval kan 
resultera i dödsfall eller allvarliga 
skador. 

Åtkomstdäcket kan inte användas på plattformar 
som är utrustade med följande: 

 Plattformar med ingång fram med en skjutbar 
mellanskena 

 

 Lift Tools™ åtkomstdäck – 
säkerhet 

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner 
som levereras med Åtkomstdäck. 

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. 
Åtkomstdäckets vikt minskar den nominella 
plattformskapaciteten och måste tas med i 
beräkningen av den totala plattformsbelastningen.  

Åtkomstdäck för 8 fots plattform 36 lbs/16 kg

Åtkomstdäck för 6 fots plattform 29 lbs/13 kg

Åtkomstdäcket och handtaget måste monteras för 
användning tillsammans. 

Kontrollera att åtkomstdäcket har installerats 
säkert. Använd bara vikhandtaget för stabilitet. 

När åtkomstdäcket är monterat bör denna 
bruksanvisning alltid finnas till hands i maskinen. 

Åtkomstdäcket kan transporteras på mittskenan 
när alla låsningsmekanismer är inkopplade och 
säkert fastsatta på plattformen. Plattformen måste 
alltid vara parallell med marken under transport. 

 
Använd inte åtkomstdäcket om 
dett finns is, fett eller skräp på 
mittskenans ytor. 

 
Bommen får inte vara i drift när 
operatören har förreglat 
åtkomstdäcket och lämnat det.
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Definitioner av symboler och 
risker 

 

Åtkomstdäcket väger:

8 fot: 36 lbs/16 kg 

6 fot: 29 lbs/13 kg 

 

Läs kompletteringen, 
artikelnummer 
1292178. 

 

Risk för vältning  

 

Maximal kapacitet 
300 lbs/136 kg. 

 

Inspektion före drift 

 Kontrollera att bruksanvisningen, 
säkerhetshandboken, ansvarshandboken och 
alla nödvändiga kompletteringar är kompletta, 
går att läsa och förvaras i plattformens 
förvaringsfack. 

 Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen 
och att de går att läsa. 

Kontrollera att åtkomstdäcket inte har skadats eller 
är slitet, har monterats fel, har delar som saknas 
eller sitter löst eller har ändrats på ett otillåtet sätt. 

 Muttrar, bultar och andra fästanordningar 

 Sprickor i svetsfogar eller bärande 
komponenter 

 Bucklor och skador på åtkomstdäcket 

 Kontrollera plattformens monteringsplats. 
Monteringsplatsen måste vara oskadad 
och fri från skräp, is, oljiga och hala ytor. 

 

36 lbs/
16 kg

1292178
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Kontroll av dekaler 
Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler 
går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan 
vara olika beroende på maskinkonfiguration. 

8 fots åtkomstdäck 

Artikel- 
nummer Dekalbeskrivning Ant.

1281174GT Dekal, sele/livlina, fallskydd/fallbroms 8

1292288GT Dekal, maximal kapacitet, text, 
åtkomstdäck (8 fot) 

1

1292288FRGT Dekal, maximal kapacitet, text, 
åtkomstdäck (8 fot) 

1

 

6 fots åtkomstdäck 

Artikel- 
nummer Dekalbeskrivning  Ant.

1281174GT Dekal, sele/livlina, allskydd/fallbroms 8

1293709GT Dekal, maximal kapacitet, text, 
åtkomstdäck (6 fot) 

1

1293709FRGT Dekal, maximal kapacitet, text, 
åtkomstdäck (6 fot) 

1
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Driftsanvisningar 

Lift Tools™ åtkomstdäck – drift 

1 Kontrollera att installationsanvisningarna för 
åtkomstdäcket har följts korrekt och att 
åtkomstdäcket och handtaget är fastsatta med 
låsstift till plattformens räcken. 

 
Risk för vältning  Åtkomstdäckets
vikt minskar maskinens nominella 
plattformskapacitet och måste tas 
med i beräkningen av den totala 
plattformsbelastningen. 

 

Personer i maskinen ska 
använda säkerhetsbälte 
eller sele och följa 
tillämplig, gällande 
lagstiftning. Sätt fast 
öglan i plattformens 
fäste. Selen ska kunna 
dras in 6 fot. 

 

Sitt, stå eller klättra aldrig 
på plattformens 
skyddsräcken eller 
åtkomstdäckets fotbräda. 
Var noga med att alltid 
stå stadigt på 
åtkomstdäckets golv. 

2 Dra låsstiftet på höger sida av steget som ska 
sänkas och sväng åtkomstdäckets steg nedåt. 

3 Vrid upp handtaget till vertikalt läge. Spänn fast 
handtaget med 3/8-tumslåsstiftet på 
handtaget. 

Årlig inspektion 
Kontrollera att inga komponenter sitter löst eller 
saknas. 

Kontrollera att alla fästdon är ordentligt spända. 

Kontrollera alla komponenter beträffande skada 
och slitage. Kontrollera att det inte finns några 
sprickor, skevhet eller korrosion. 

Kontrollera alla svetsfogar beträffande 
sprickbildning. 

Kontrollera att åtkomstdäcket roterar fritt runt höger 
nötningsskydd på mitträcket. 

Kontrollera att låsklämman snäpper fast i 
mitträcket med ett hörbart klick och låser sig helt 
med pinnstiftet på däcket. 

Kontrollera att pinnstiftet snäpper fast både i öppet 
och stängt läge med ett hörbart klick. 

Kontrollera att handtaget fritt kan rotera runt 
axelbulten. 

Kontrollera spärrhaken och låshandtaget både 
uppåt och nedåt. 
 

Inspektion efter ett fall 
Observera: När en operatör har fallit måste 
åtkomstdäcket och Genie-bommen omedelbart tas 
ur bruk och inspekteras av en kvalificerad person. 
Om åtkomstdäcket och Genie-bommen godkänns 
efter den inspektion som anges nedan kan 
åtkomstdäcket och Genie-bommen tas i bruk igen. 

Inspektera alla strukturkomponenter som hör till 
åtkomstdäcket och Genie-bommen. Byt eventuella 
böjda, skeva och skadade komponenter. Byt 
eventuella komponenter med sprickor i 
svetsfogarna. Byt alla monteringsfästen till 
åtkomstdäcket. 

Årlig inspektion av åtkomstdäcket. 

Utför en inspektion före drift av åtkomstdäcket och 
Genie-bommen. 
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Installationsanvisningar  

 

Beakta och följ noga: 
 Denna procedur ska genomföras av en person 

med behörighet för att installera 
åtkomstdäcket. 

 En maskin som är skadad eller inte fungerar 
korrekt ska omedelbart skyltas och tas ur drift. 

 Reparera alla eventuella maskinskador eller 
felfunktioner innan maskinen tas i bruk. 

 

Innan du påbörjar installationen 
 Läs, förstå och följ säkerhetsreglerna och 

driftinstruktionerna i bruksanvisningen för 
Genie och bilagorna. 

 Se till att alla verktyg och delar som behövs 
finns till hands och är redo för användning. 

 Studera anvisningarna noga och följ 
instruktionerna. 

Observera: Se sidan med illustrationer för 
installationsinstruktioner. 

Innehåll i satsen 1293700GT 
(6 fot/1,8 m plattform) 
 
Beskrivning 

Genie 
reservdelsnummer Ant.

1) Anvisningar, Tillägg 1292178GT 1

2) Dekal, Maximal kapacitet, text 1293709GT 2

3) Dekal, Maximal kapacitet, text 
(FR) 

1293709FRGT 2

4) Dekal, Kosmetisk, Lift Tools 
åtkomstdäck 

1292296GT 1

5) Enhet, Däck - 1

6) Enhet, Handtag - 1

7) U-bult, 1,5 x 3/8 - 2

8) Nylock-flänsmutter, 3/8-16 - 4

9) Stötskydd, gummi, 5/16-18 - 1

10) Mutter, 5/16-18 - 1

11) Nylock-flänsmutter, 5/16-18 - 1

Innehåll i satsen 1291798GT 
(8 fot/2,4 m plattform) 
 
Beskrivning 

Genie 
reservdelsnummer Ant.

1) Anvisningar, Tillägg 1292178GT 1

2) Dekal, Maximal kapacitet, text 1292288GT 2

3) Dekal, Maximal kapacitet, text 
(FR) 

1292288FRGT 2

4) Dekal, Kosmetisk, Lift Tools 
åtkomstdäck 

1292296GT 1

5) Enhet, Däck - 1

6) Enhet, Handtag - 1

7) U-bult, 1,5 x 3/8 - 2

8) Nylock-flänsmutter, 3/8-16 - 4

9) Stötskydd, gummi, 5/16-18 - 1

10) Mutter, 5/16-18 - 1

11) Nylock-flänsmutter, 5/16-18 - 1
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Däckinstallation 

Observera: Åtkomstdäcket kan endast monteras 
på plattformens mittskenor. 

1 Skjut in höger sida av däckmonteringen så att 
den sitter ordentligt mot plattformens mittskena 
(se illustration på nästa sida). 

2 Dra låsstiftet på vänster sida av 
däckmonteringen för att lossa låsklämman. 

3 Sänk däckmonteringen på vänster mittskena 
tills den sitter ordentligt i låsklämman. 

Observera: Låsstiftet klickar till när det sitter på 
plats. 

4 Placera och fäst däckmonteringen på 
vertikalskenan med gaffelbulten och 
spärrhaken. 

5 Dra ut låsstiftet och rotera steget hela vägen 
ned. 

Observera: Låsstiftet klickar till när det sitter på 
plats. 

 

Handtagsinstallation 

Observera: Handtaget måste monteras och 
kommas åt nära åtkomstdäcket närhelst däcket är 
monterat. 

1 Montera handtaget på plattformens räcke med 
både spärrhaksbyglarna och 3/8-16 mm 
nylockflänsmuttrarna. Dra inte åt för hårt. 

2 Montera 5/16-18 mm muttern på gummistödet. 
Montera stötfångarenheten i handtaget och 
fäst den med 5/16-18 nylockflänsmuttern. Dra 
inte åt nu. 

3 Vrid upp handtaget till vertikalt läge. Spänn fast 
handtaget med 3/8-tumslåsstiftet på 
handtaget. 

4 Justera den inre muttern på gummistödet tills 
stödet sitter fast mot handtaget. Dra åt 
5/16-18 nylockmuttern. 

5 Sätt i bilagan Bruksanvisning i plattformens 
förvaringslåda för anvisningar. 
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1 Låssprint  5 Nylock-flänsmutter, 5/16-18 

2 Enhet, handtag  6 U-bult 

3 Stötskydd  7 U-bult, 3/8-16 

4 Mutter, 5/16-18  8 Låssprint på vertikalskena  

5 Nylock-flänsmutter, 3/8-16  9 Enhet, däck 
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