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2 4 m plattform Artikelnummer 1295772SWGT 

 

Manufacturer: 

Terex Global GmbH 
Bleicheplatz 2 
Schaffhausen, 8200 
Switzerland 

EU Authorized representative: 

Genie Industries B.V. 
Boekerman 5 
4751 XK OUD GASTEL 
The Netherlands 

UK Authorized representative: 

Genie UK Limited 
The Maltings 
Wharf Road 
Grantham 
NG31 6BH 
UK 

Kontakta oss: 

Internet: www.genielift.com 

E-post: awp.techpub@terex.com 
 

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. 

Godkända modeller 

S®-45 XC™ CE/UK-modeller 

S®-45 XC™ Trax™ CE/UK-modeller 

S®-65 XC™ CE/UK-modeller 

S®-65 XC™ Trax™ CE/UK-modeller 

S®-85 XC™ CE/UK-modeller 

 
Installera inte 4 m-plattformen på 
någon annan Genie-produkt än 
de godkända modellerna. 

 

Copyright © 2020 Terex Corporation 

Första upplagan: Nionde tryckningen, Oktober 2022 

Genie och ”S” är registrerade varumärken som tillhör  
Terex South Dakota, Inc. USA och i  
många andra länder. 

”XC” och ”TRAX” är varumärken som tillhör 
Terex South Dakota, Inc. 

Dessa maskiner uppfyller kraven hos 

 
Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG 
Se EG-försäkran om överensstämmelse 

 

Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008 
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S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC med 4 m plattform 

 

Fara 

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

Obs! Dessa installationsinstruktioner gäller enbart 
de Genie-modeller som finns upptagna på 
framsidan. 

 
Användning av 4 m-plattformen 
med nedanstående tillval kan 
resultera i dödsfall eller 
allvarliga skador. 

 
Användning av 4 m-plattformen 
utan rätt programvara kan 
resultera i dödsfall eller 
allvarliga skador. 

Observera: Följande alternativ är INTE 
godkända för användning med 4 m-
plattformen: 

 6 fot Halvt nät Platta/Grind (tillval) 

 8 fot Halvt nät Platta/Grind (tillval) 

 6 fot Övre räcke (tillval) 

 8 fot Övre räcke (tillval) 

 6 fot Flygplansskydd (tillval) 

 Operatörskyddssystem (OPS) (tillval) 

 Eurosockel (tillval) 

 Säkerhet, 4 m-plattform 

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner 
som levereras med 4 m-plattformen 

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. 

Kontrollera att 4 m-plattformen är säkert 
installerad. 

Installera rätt programvara för 4 m-plattformen 
innan maskinen tas i bruk. 

Kontrollera att rätt programvara för 4 m-
plattformen har installerats innan maskinen tas i 
bruk. Varje godkänd modell kräver lämplig 
programvaruversion. 

Plattformen får inte flyttas in i det obegränsade 
rörelseområdet. 

När 4 m-plattformen är monterad bör denna 
bruksanvisning betraktas som en permanent del 
av maskinen och ska alltid finnas till hands i 
maskinen. 
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4 4 m plattform Artikelnummer 1295772SWGT 

 

Definitioner av symboler och 
risker 

 

Läs kompletteringen, 
artrikelnummer 1295772GT. 

 

Risk för vältning  

 

Maximal kapacitet 600 lb/272 kg 

 

Förankringspunkt för sele/livlina 

 

Risk för krosskador. 

Inspektion före drift 

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

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

Kontrollera att 4 m-plattformen inte har skadats, 
delar har monterats fel eller saknas eller har 
ändrats på ett otillåtet sätt. 

 Muttrar, bultar och andra fästanordningar 

 Sprickor i bärande komponenter 

 Bucklor och skador på 4 m-plattformen 
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Kontroll av dekaler – S-45 XC, S-45 XC Trax 

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara 
olika beroende på maskinkonfiguration. Dessa dekaler gäller för S-45 XC Trax, även om bilden inte visar 
banden. 

Artikel- 
nummer Dekalbeskrivning 

 
Ant. 

1290025 Etikett – Varning, klämrisk 50X25 1 

1309687 Dekal, transportlås 1 

1309688 Dekal, svänglås, 4 m plattform 2 

1299669 Dekal, etikett, risk för vältning, 4 m plattform 1 

1309685 Fara – Lastkapacitet, S45XC 4 m plattform 1 

1312387  Etikett – 4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol 1 

 Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock 

 
 

1309688

1309687

1299669

1312387

1290025

13096851309688
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Kontroll av dekaler – S-65 XC, S-65 XC Trax 

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara 
olika beroende på maskinkonfiguration. Dessa dekaler gäller för S-65 XC Trax, även om bilden inte visar 
banden. 

Artikel- 
nummer Dekalbeskrivning 

 
Ant. 

1290025 Etikett – Varning, klämrisk 50X25 1 

1290026 Dekal, transportlås 1 

1295271 Fara – Lastkapacitet, S65XC 4 m plattform 1 

1299668 Dekal, svänglås, 4 m plattform 2 

1299669 Dekal, etikett, risk för vältning, 4 m plattform 1 

1312387  Etikett – 4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol 1 

 Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock 

 
 

1290025

1290026

1299668

1312387

1295271

1299669

1299668
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Kontroll av dekaler - S-85 XC 

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

Artikel- 
nummer Dekalbeskrivning 

 
Ant. 

1290025* Dekal, varning, klämrisk 1 

1299669 Dekal, etikett, risk för vältning, 4 m plattform 1 

1312380* Dekal, transportlås 1 

1312368 Dekal, svänglås, 4 m plattform 2 

1312369 Dekal, fara, kapacitet, S-85 XC 4 m plattform, symbol 1 

1312387  Etikett – 4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol 1 

 Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock 

 
 

1312369

1299669

1312368

1290025

1312380

1312387

1312368
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Plattformens rörelseområde 

Rörelseområdet regleras automatiskt beroende på 
plattformsbelastningen. 

S-45 XC, S-45 XC Trax med 4 m plattform, 
Diagram över rörelseområde 

 

Maximal plattformskapacitet 

1 600 pund 272 kg      

Vertikala värden   Horisontella värden 

2 -5 fot -1,52 m   15 -10 fot -3,05 m 

3 0 fot 0 m   16 -5 fot -1,52 m 

4 5 fot 1,52 m   17 0 fot 0 m 

5 10 fot 3,05 m   18 5 fot 1,52 m 

6 15 fot 4,57 m   19 10 fot 3,05 m 

7 20 fot 6,1 m   20 15 fot 4,57 m 

8 25 fot 7,62 m   21 20 fot 6,1 m 

9 30 fot 9,14 m   22 25 fot 7,62 m 

10 35 fot 10,67 m   23 30 fot 9,14 m 

11 40 fot 12,19 m   24 35 fot 10,67 m 

12 45 fot 13,72 m   25 40 fot 12,19 m 

13 50 fot 15,24 m      

14 55 fot 16,76 m      
 

 

S-65 XC, S-65 XC Trax med 4 m plattform, 
Diagram över rörelseområde 

 

Maximal plattformskapacitet 

1 600 pund 272 kg      

Vertikala värden   Horisontella värden 

2 -20 fot -6,1 m   13 -10 fot -3,05 m 

3 -10 fot -3,05 m   14 0 fot 0 m 

4 0 fot 0 m   15 10 fot 3,05 m 

5 10 fot 3,05 m   16 20 fot 6,1 m 

6 20 fot 6,1 m   17 30 fot 9,14 m 

7 30 fot 9,14 m   18 40 fot 12,19 m 

8 40 fot 12,19 m   19 50 fot 15,24 m 

9 50 fot 15,24 m   20 60 fot 18,29 m 

10 60 fot 18,29 m      

11 70 fot 21,34 m      

12 80 fot 24,39 m      
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S-85 XC med 4 m plattform, Diagram över 
rörelseområde 

 

Maximal plattformskapacitet 

1 600 pund 272 kg      

Vertikala värden   Horisontella värden 

2 -10 fot -3,05 m   14 -10 fot -3,05 m 

3 0 fot 0 m   15 0 fot 0 m 

4 10 fot 3,05 m   16 10 fot 3,05 m 

5 20 fot 6,1 m   17 20 fot 6,1 m 

6 30 fot 9,14 m   18 30 fot 9,14 m 

7 40 fot 12,19 m   19 40 fot 12,19 m 

8 50 fot 15,24 m   20 50 fot 15,24 m 

9 60 fot 18,29 m   21 60 fot 18,29 m 

10 70 fot 21,34 m   22 70 fot 21,34 m 

11 80 fot 24,39 m   23 80 fot 24,39 m 

12 90 fot 27,43 m      

13 100 fot 30,48 m      

Aktiveringsinställningar för 
lutningssensor 

Modell Lutning  
(i längdled) 

Högsta tillåtna 
bomvinkel/ 

plattformsbelastning 

272 kg 

S-45 XC 
S-45 XC Trax 

5° 75° 

S-65 XC 
S-65 XC Trax 

4° 71,7° 

S-85 XC 3° 69° 

Modell Lutning  
(i längdled) 

Högsta tillåtna 
plattformshöjd/ 

plattformsbelastning 

272 kg 

S-45 XC 
S-45 XC Trax 

5° 13,59 m 

S-65 XC 
S-65 XC Trax 

4° 19,81 m 

S-85 XC 3° 25,91 m 

Modell Lutning  
(i längdled) 

Högsta tillåtna 
plattformsräckvidd/ 

plattformsbelastning 

272 kg 

S-45 XC 
S-45 XC Trax 

5° 9,66 m 

S-65 XC 
S-65 XC Trax 

4° 14,32 m 

S-85 XC 3° 19,66 m 
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10 4 m plattform Artikelnummer 1295772SWGT 

 

 

Lampan för begränsat 
rörelseområde lyser när 
plattformens belastning överstiger 
272 kg. 
 
Tänd lampa indikerar begränsat 
rörelseområde på grund av 
plattformsvikt. 

 

 

Lampan för begränsat 
rörelseområde lyser när 
plattformens belastning överstiger 
272 kg och på en sluttning. 

Tänd lampa indikerar begränsat 
rörelseområde på grund av 
plattformsvikt och lutningsvinkeln. 

 

 

Observera: När varningslampan  
för maskin i lutande terräng lyser  
och lutningslarmet ljuder påverkas  
följande funktioner: kör- och  
lyftfunktioner kopplas ur. Följ  
proceduren för driftenveloppens  
indikatorlampor för att återställa  
kör- och lyftfunktionerna. 

 

Spänna fast plattformen – S-45 
XC, S-45 XC Trax med 4 m 
plattform 

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge. 

Vid transport av en maskin med en 4 m plattform 
på en transportvagn med standardbredd måste 
svängbordet roteras 4 grader. Lås det roterande 
svängbordet med hjälp av transportlåset (art.nr 
1309686GT). 4 m plattformen måste roteras helt 
på det sätt som visas på bilden nedan. 

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen 
parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid 
säkring av bomsektionen. 

 

 

Modell S-45 XC, S-45 XC Trax med 4 m plattform 

Total transportlängd, plattformen 
roterad 

10,52 m 

Svängbordsrotationsvinkel 4,0° 

Plattformens dimensioner, 4 m 
(längd x bredd) 

400 x 91 cm 

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra 
sina produkter. Produktspecifikationerna kan 
ändras utan föregående meddelande. 
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Installationsanvisningar 

Spänna fast plattformen –  
S-65 XC, S-65 XC Trax med 4 m 
plattform 

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge. 

Vid transport av en maskin med en 4 m-plattform 
på en transportvagn med standardbredd måste 
svängbordet roteras 3,5 grader. Lås det roterande 
svängbordet med hjälp av transportlåset (art.nr 
1296096GT). 4 m-plattformen måste roteras helt 
på det sätt som visas på bilden nedan. 

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen 
parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid 
säkring av bomsektionen. 

 

 

Modell S-65 XC, S-65 XC Trax med 4 m plattform 

Total transportlängd, plattformen 
roterad 

11,29 m 

Svängbordsrotationsvinkel 3,5° 

Plattformens dimensioner, 4 m 
(längd x bredd) 

400 x 91 cm 

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra 
sina produkter. Produktspecifikationerna kan 
ändras utan föregående meddelande. 

Spänna fast plattformen –  
S-85 XC med 4 m plattform 

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge. 

Vid transport av en maskin med en 4 m plattform 
på en transportvagn med standardbredd måste 
svängbordet roteras 3,5 grader. Lås det roterande 
svängbordet med hjälp av transportlåset (p/n 
1312367GT). Plattformen måste roteras helt på 
det sätt som visas på bilden nedan. 

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen 
parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid 
säkring av bomsektionen. 

 

 

Modell S-85 XC med 4 m plattform 

Total transportlängd, plattformen 
roterad 

13,73 m 

Svängbordsrotationsvinkel 3,5° 

Plattformens dimensioner, 4 m 
(längd x bredd) 

400 x 91 cm 

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra 
sina produkter. Produktspecifikationerna kan 
ändras utan föregående meddelande. 
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Installationsanvisningar 
 

 

Beakta och följ noga: 

 Denna procedur ska genomföras av en person 
med behörighet för att installera 4 m-plattform. 

 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 installationen påbörjas: 

 Läs, förstå och följ säkerhetsföreskrifterna och 
driftinstruktionerna i maskinens 
operatörshandbok. 

 Se till att alla verktyg och delar som behövs 
finns till hands och är färdiga att använda. 

 Läs igenom hela proceduren och följ 
instruktionerna. Försök till genvägar kan leda 
till farliga situationer. 

Verktyg som behövs: 

Blandade skiftnycklar 

Blandade hylsnycklar 

Spärranordning 

Service- och reparationshandbok 

Verktyg för programuppdatering 
(om så krävs): 

Torxmejsel T15 

Stationär eller bärbar dator med webbläsare 

USB-minne 

Innehåll i satsen 1295770GT 

 
Post 

Artikel- 
nummer Dekalbeskrivning 

 
Ant. 

(1) 1281184   Etikett – Risk för rullning,  
S-80/85 XC 

1 

(2) 1284099   Varning – Risk för rullning,  
S60/65 XC 

1 

(3) 1289063   Varning – Risk för rullning,  
S40/45 XC 

1 

(4) 1295271   Fara – Lastkapacitet, S65XC  
4 m plattform 

1 

(5) 1295772   Instruktioner – Montering,  
4 m plattform 

1 

(6) 1295776   Plattform med tre ingångar,  
4 m plattform 

1 

(7) 1299668   Dekal, svänglås, 4 m plattform 2 

(8) 1309685   Fara – Lastkapacitet, S45XC  
4 m plattform 

1 

(9) 1309688   Dekal, svänglås, 4 m plattform 2 

(10) 1312368   Dekal, svänglås, 4 m plattform, 
S85XC 

2 

(11) 1312369   Fara – Kapacitet, S85XC,  
4 m plattform 

1 

(12) 1312387   Etikett – 4 m plattform, högsta 
tillåtna chassilutning, symbol 

1 
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Obs! Utför denna åtgärd på ett fast, jämnt 
underlag med maskinen i förvaringsläge om inget 
annat anges. 

1 Justera bommen så att plattformen är ungefär 
12 tum/30,5 cm från marken. 

2 Ta bort eventuella tillbehör från plattformen 
och sätt åt sidan. 

Exempel: Svetsaggregat, kontaktlarm, 
panelsläde, osv. 

Observera: De flesta tillval kan installeras om 
på 4 m-plattformen. Se listan över tillbehör 
som INTE är godkända för användning med 
4 m-plattformen. 

3 Ta bort kabelklamrarna från plattformens 
monteringssvets. 

4 Ta bort fästanordningarna från plattformens 
fäste för strömkopplingsdosan. Lägg åt sidan. 
Koppla inte bort ledningarna. 

5 Ta bort fotomkopplarens monteringsfästen. 

6 Demontera täckplåten från fotomkopplarens 
undre del för att komma åt dess 
ledningsterminaler. 

7 Märk och koppla loss fotomkopplarkablarna 
från fotomkopplaren. Ta ur kabeln på 
plattformens baksida. 

 

8 Ta bort kontrollboxens fästen. Sänk 
kontrollboxen och lägg den åt sidan. 

 
Risk för komponentskada. 
Kablar kan skadas om de snor 
sig eller kläms. 

Observera: Om maskinen är utrustad med en 
luftledning till plattformen, måste luftledningen 
lossas från plattformen före borttagning. 

9 Stötta plattformen och säkra den till ett 
lämpligt lyftdon. 

10 Demontera plattformens fästen och lyft av 
plattformen från maskinen. 

 
Risk för krosskador. Plattformen 
kan hamna i obalans och falla 
när den avlägsnas från 
maskinen, om den inte är 
ordentlig stöttad. 

11 Lägg in kompletteringen till Bruksanvisningen i 
plattformens förvaringslåda. 

12 Montera 4 m-plattformen genom att följa 
borttagningsförfarandet i omvänd ordning. 

13 Installera kontaktlarmet på plattformen. 

Observera: Installera inte några tillbehör på 
plattformen förrän plattformens belastningscell 
har kalibrerats. Kalibrering är nödvändig. 

14 Uppdatera maskinprogramvaran vid behov. 
Programuppdatering krävs när 4m-plattformen 
är installerad på en godkänd modell. Se 
Kontrollera applikations- och bootloader-
ändringar från markreglagen. 

 
Risk för vältning. Att inte ladda 
upp rätt programvaruversion för 
rätt godkänd modell och/eller att 
inte välja lämplig plattformstyp kan 
leda till dödsfall eller allvarlig 
personskada. 
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Programuppdatering 

Kontrollera applikations- och 
bootloader-ändringar från 
markreglagen 

Du måste kontrollera versionerna för 
maskinprogramvaran och 
bootloaderprogrammet innan 
programvaran uppdateras. 

Alla maskiner kräver inte en 
programuppdatering. Programuppdatering 
krävs när 4m-plattformen är installerad på 
en annan godkänd modell. 

1 Vrid nyckelomkopplaren till markreglering. 

2 Tryck och håll in knapp 1 och 4. Dra ut den 
röda nödstoppsknappen till Till-läget. 

3 Läs och anteckna versionen på maskinens 
inbyggda programvara. 

Inbyggd bootloader:  

Inbyggd programvara:  

 

Observera: Aktuell version av maskinens inbyggda 
programvara visas under Current firmware 
(Aktuell firmware). 

4 Tryck på Escape. Tryck på OK för att lämna 
bootloader-läget. 

 

Inbyggd bootloader 

 Resultat: Bootloaderprogrammet behöver inte 
uppdateras. Fortsätt till Välj 
plattformsalternativ. - Version ”F” eller senare. 

 Resultat: Bootloaderprogrammet måste 
uppdateras. Fortsätt till Uppdatera 
maskinprogramvaran. - Version ”E” eller 
tidigare. 

Inbyggd programvara 

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax: 
Den inbyggda programvaran måste uppdateras till 
1.7.4 eller högre. Om den aktuella versionen av 
den inbyggda programvaran är lägre, fortsätt till 
Uppdatera maskinprogramvaran. Om den aktuella 
versionen av den inbyggda programvaran är 1.7.4  
eller högre, fortsätt till Välj plattformsalternativ. 

S-85 XC: Den inbyggda programvaran måste 
uppdateras till 1.8.0 eller högre. Om den aktuella 
versionen av den inbyggda programvaran är lägre, 
fortsätt till Uppdatera maskinprogramvaran. Om 
den aktuella versionen av den inbyggda 
programvaran är 1.8.0 eller högre, fortsätt till Välj 
plattformsalternativ. 

Observera: Om det inte krävs någon uppdatering 
av någon inbyggd programvara måste en 
plattformskalibrering utan belastning utföras. Se 
reparationsförfarandet Hur du utför en 
plattformskalibrering utan belastning i maskinens 
service- och reparationshandbok. 
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Uppdatera maskinprogramvaran 

Observera: Du måste ha åtkomst till internet 
för att utföra detta förfarande. 

1 Klicka på länken nedan eller öppna en 
webbläsare och kopiera och klistra in länken 
eller skriv in namnet på länken i adressfältet 
och tryck på Enter. 

http://firmware.genielift.com/ 
https://www.genielift.com/en/support/firmware 

2 Välj rätt modell för din maskin under Machine 
Model. Sök genom att klicka på Search. 

3 Välj rätt Firmware File (Inbyggd programvara) 
som ska uppdateras. Välj I accept (Jag 
accepterar). Spara eller skriv ut en kopia av 
ALC-600 Software Update instructions 
1295343GT (ALC-600 programvaru- 
uppdateringsinstruktioner 1295343GT). 

4 Följ instruktionerna för att uppdatera 
maskinprogramvaran i följande ordning. 

 Kontrollera filsystemets format på ett USB-
flashminne. 

 Nerladdning av inbyggd programvara 

 Starta programuppdateringsläge för ALC-600 

 Modellkonfigurering och regioninställningar 
(Observera: Utför inte steg 11 och 12.) 

5 Tryck in den röda nödstoppsknappen till Från-
läget. 

 

Välj plattformsalternativ 

Du måste välja rätt plattformsalternativ när 
du monterar eller tar bort 4 m-plattformen. 

 
Risk för vältning. Att inte välja 
rätt plattformsalternativ kan leda 
till dödsfall eller allvarlig 
personskada. 

1 Tryck och håll in knapp 2 och 3. Dra ut den 
röda nödstoppsknappen till Till-läget. 

2 Du kommer att uppmanas att ange ett 
lösenord. 

Skriv in 3 - 3 - 2 - 4. 

3 Tryck på Inställningar (Settings) för att öppna 
inställningsmenyn. 

Observera: Det blir en fördröjning medan menyn 
läses in på skärmen. 

4 Välj Options (Alternativ). Tryck på OK. 

5 Välj Platform (Plattform). Tryck på OK. 

6 Välj rätt plattform. Tryck på OK. 

 Standard 
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7 Tryck på Escape / Escape / Escape. 

8 Tryck in den röda nödstoppsknappen till Från-
läget. 

9 Utför en plattformskalibrering utan belastning. 
Se reparationsförfarandet Hur du utför en 
plattformskalibrering utan belastning i 
maskinens service- och reparationshandbok. 

10 Utför funktionstest. Se operatörshandboken 
som återfinns på din maskin. 

11 Ta maskinen i drift igen. 
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