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Inledning

Fara

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

Manövrera aldrig maskinen
innan:

Du har lärt dig och är väl förtrogen med
principerna om hur maskinen ska manövreras på
ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

Bekanta dig med och förvissa dig om att du
förstår säkerhetsföreskrifterna innan du
fortsätter till nästa avsnitt.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen
tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Du har läst, förstått och följer tillverkarens
anvisningar och säkerhetsregler—säkerhets-och
förarhandböckerna samt maskinens dekaler.

Du har läst, förstått och följer arbetsgivarens
säkerhetsregler och arbetsplatsbestämmelser.

Du har läst, förstått och följer alla gällande
nationella säkerhetsbestämmelser.

Du har fått den utbildning som krävs för att
manövrera maskinen på ett säkert sätt.

Ägare, användare och förare:

Tack för att ni valde vår maskin i ert arbete.
Användarnas säkerhet har högsta prioritet för oss,
och den uppnår vi bäst med gemensamma
ansträngningar. Som användare och förare kan ni
bidra till att öka säkerheten genom att:

1 Följa arbetsgivarens, arbetsplatsens och
lagstiftningens anvisningar.

2 Läsa igenom, förstå och noga följa
instruktionerna i den här och andra
bruksanvisningar som medföljer maskinen.

3 Tillämpa säkra arbetsmetoder och använda
sunt förnuft.

4 Bara anlita utbildade/auktoriserade förare,
som arbetar under kunniga och insatta
arbetsledare.

Om det är något i den här bruksanvisningen som är
oklart eller som ni anser bör läggas till, ber vi er
kontakta oss.

Internet: www.genielift.com

E-post: techpub@genieind.com
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Avsedd användning

Maskinen är endast avsedd att användas för att
lyfta personal med deras verktyg och material till en
upphöjd arbetsplats.

Vinschen på Super-Straddle är endast avsedd att
användas för att lyfta Genie AWP till lämplig höjd.
Den är inte avsedd att användas för att lyfta
personer.

Inledning

Underhåll av säkerhetsskyltar

Ersätt saknade eller skadade säkerhetsskyltar. Ta
hela tiden hänsyn till förarens säkerhet. Tvätta
säkerhetsskyltarna med vatten och ett milt
rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel vid
rengöring, eftersom det kan skada skyltarna.

Riskklassifikation

Genie använder följande symboler, färgkoder och
signalord:

Varningssymbol – används för att
göra dig uppmärksam på möjlig
fara för personskador. Följ alla
säkerhetsmeddelanden som följer
efter denna symbol för att undvika
personskador eller dödsolyckor.

Påvisar en riskfylld situation som,
om den inte undviks, kommer att
leda till dödsfall eller allvarlig
personskada.

Påvisar en riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan leda till
dödsfall eller allvarlig personskada.

Påvisar en riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan leda till
måttlig eller lindrig personskada.

Påvisar ett meddelande om skada
på egendom.

FARA
Röd

VARNING
Orange

SE UPP
Gul

OBSERVERA

Blå



BruksanvisningAndra upplagan • Första tryckningen

Artikelnummer 133409SW Super-Straddle 3

Definitioner av bilderna av symboler och risker

Läs
bruksanvisningen.

Risk för vältning. Sätt i
fästsprintarna.

Risk för vältning Sätt i stödbenen.

Basram Basram med
teleskop

Klämrisk Håll dig ur vägen
för rörliga delar.

Plugg till
grenslehylsa.

Maximal
vindstyrka.

1

2

Dra i den grå
stroppen och frigör
sprinten.

Stödbensbelastning

0 m/
s e k

Endast för
användning
inomhus
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82487

133391

133391

133396

133390

133389

133389

133397

133396

133390

133389

133397

82487

133390

133396

133391

133404

133404

82487
133389  A

Säkerhetsskyltar och placeringar
Dekaler med symboler

Allmän säkerhet



BruksanvisningAndra upplagan • Första tryckningen

Artikelnummer 133409SW Super-Straddle 5

  Risk för vältning
Använd endast Super-Straddle med en Genie AWP.

Använd inte på lutande underlag om inte alla fyra
hjulen är låsta i tvärläge och bromsarna är
aktiverade.

Använd inte Super-Straddle om inte alla fyra AWP-
stödbenen är korrekt monterade i grenslebasen,
domkraftklackarna står stadigt på underlaget och
grenslebasplattformen står plant.

Använd inte maskinen om inte alla fästsprintar
sitter korrekt.

Använd inte Super-Straddle och justera inte eller ta
bort stödbenen när plattformen är lastad eller om
den är höjd.

Använd inte maskinen i en sluttning om den inte är
placerad längs efter sluttningen och grenslebas-
plattformen står plant.

Flytta inte maskinen och använd den inte i trappor.

Använd inte Genie Super-Straddle utomhus.

Ta hänsyn till AWP-plattformens maximalt tillåtna
sidokraft och det högsta antalet tillåtna personer,
vilket anges i bruksanvisningen.

Vissa av Genies AWP-stödben är byggda för att
användas utomhus. När dessa stödben används
med Super-Straddle får grenslebasen dock bara
användas inomhus.

  Risk för kollision
Var uppmärksam på överliggande hinder. Med
Super-Straddle tillkommer 1,2 m på arbetshöjden
på den Genie AWP som används.

  Klämrisker
Håll händerna borta från ramplattor och rörliga delar
när du sänker Super-Straddle.

  Risk för elektriska stötar
Super-Straddle är inte elektriskt isolerad och ger
inget skydd för kontakt med eller närhet till elektrisk
ström.

Säkerhet för arbetsområdet



Bruksanvisning Andra upplagan • Första tryckningen

6 Super-Straddle Artikelnummer 133409SW

  Risker med skadade
maskiner

Använd aldrig en maskin som skadats eller har
funktionsfel.

Använd inte maskinen om någon av vinschkablarna
är sliten, nött eller vriden.

Utför en noggrann inspektion av maskinen före drift
och testa samtliga maskinfunktioner före varje
arbetsskifts början. En maskin som är skadad eller
inte fungerar korrekt ska omedelbart märkas och
tas ur drift.

Kontrollera att underhållet har utförts enligt
anvisningarna i denna bruksanvisning och tillämplig
servicehandbok.

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

Kontrollera att säkerhetshandboken till Genie AWP,
ansvarshandboken och bruksanvisningen är
kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens
förvaringsfack.

Kontrollera att bruksanvisningen till Super-Straddle
är komplett, går att läsa och förvaras i
förvaringsfickan.

Se till att rätt smörjmedel används på vinscharna.
Använd inte olja eller fett på bromsytorna.

Säkerhet för arbetsområdet
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Montering och nedmontering

Gör så här om du ska flytta Super-Straddle genom
en dörröppning eller sätta ihop den efter leverans.

Kontrollera att underlaget är stadigt och jämnt
när du ska montera och montera ned
Super-Straddle.

Det krävs två personer för att styra och stötta
alla delar till Super-Straddle under den här
proceduren.

Låt inga delar ramla ned.

Montering

1 Bromsa hjulen. Ställ in hjulens lås så att de är
parallella med plattformsrören.

2 Båda vinschkablarna måste vara helt sänkta.

3 Kontrollera att teleskoprören är instoppade och
fästa i samma längd som
grenslebasplattformen.

4 Flytta ramänden
markerad Basram (se
dekalen på basramen)
till änden på
grenslebasplattformen
närmast tvärbalken.

5 En person måste stödja ramänden medan en
annan fäster den i grenslebasplattformen.
Vinschhandtaget ska peka bort från maskinen.

6 Placera glidklackarna och fäst var och en med
de medföljande bultarna, brickorna och
vingmuttrarna.

7 Flytta ramänden
markerad
Teleskopbasram
(se dekalen på
teleskopbasramen) till
den andra änden av
grenslebasplattformen
och upprepa steg 5 och 6.

8 Se till att alla vingmuttrar är åtdragna.

9 Anslut elkablarna.

teleskoprör

vingmutter och
bricka

bult och bricka

ramände

glidklack

Montering och nedmontering

133405   A

133406   A
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Montering och nedmontering

Nedmontering

1 Bromsa hjulen. Ställ in hjulens lås så att de är
parallella med plattformsrören.

2 Grensleplattformen måste vara helt sänkt.

3 Koppla från elkablarna.

4 Välj en ände. Medan en person stöder ramänden
kan en annan person ta bort bultarna och
glidklackarna. Sätt sedan ned grensle-
plattformen försiktigt på marken. Ställ ramänden
åt sidan.

5 Upprepa stegen 3 och 4 för den motsatta
ramänden.

6 Håll ihop bultarna, brickorna, vingmuttrarna och
glidklackarna.

Passera genom dörröppningar

1 Avsluta nedmonteringen.

2 Frigör hjulbromsarna och rulla försiktigt varje
ramände genom dörröppningen till
monteringsområdet.

3 Ta bort teleskoprören från grensleplattformen
och bär dem till monteringsområdet.

4 Två personer ska försiktigt lyfta upp
grensleplattformen på sina sidohjul och rulla den
genom dörröppningen.

5 Följ monteringsproceduren.

teleskoprör

vingmutter och
bricka

bult och bricka

ramände

glidklack
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Teckenförklaring

1 Vinsch

2 Ramens fästsprint

3 Elkabel

4 Spolkabel

5 Plugg till grenslehylsa

6 Genie AWP

7 Grå stropp för att frigöra eller sätta i fästsprintar

8 Låslåda för fästsprint

9 Förvaringsfack för manual

10 Basram

11 Genie AWP stödben

12 Hjullås

13 Hjulbroms

14 Hjul

15 Stege

16 Sidohjul

17 Fästsprint för grenslehylsa

18 Grenslehylsa

19 Basram med teleskop

4 71 2

3

10

11

12

19 1518

3

8

3

3

9

1

5

16

6

17

8

13

14
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Inspektioner

Manövrera aldrig maskinen
innan:

Du har lärt dig och är väl förtrogen med
principerna om hur maskinen ska manövreras på
ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

Lär dig att utföra en inspektion före drift
innan du fortsätter till nästa avsnitt.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen
tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler om inspektion före
drift

Det åligger föraren att utföra en inspektion och
rutinunderhåll före drift.

Inspektionen före drift är en visuell kontroll som
föraren utför före varje arbetspass början. Syftet
med inspektionen är att upptäcka om något är fel
med maskinen, innan föraren utför
funktionstesterna.

Inspektionen före drift bidrar också till att avgöra
om rutinunderhåll krävs. Föraren får endast utföra
det rutinunderhåll som finns angivet i denna
handbok.

Se listan på nästa sida och kontrollera varje post.

Om du upptäcker någon otillåten avvikelse från
levererat skick måste maskinen märkas och tas
ur drift.

Maskinen får endast repareras av en auktoriserad
reparatör och enligt tillverkarens specifikationer.
Efter varje reparation måste föraren åter utföra en
inspektion före drift innan funktionstesterna
genomförs.

Schemalagda underhållsinspektioner ska utföras av
auktoriserade reparatörer enligt tillverkarens speci-
fikationer och föreskrifterna i ansvarshandböckerna.
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Inspektioner

Inspektion före drift

❏ Kontrollera att bruksanvisningen, säkerhets- och
ansvarshandböckerna är kompletta, går att läsa
och förvaras i plattformens ”AWP” förvaringsfack.

❏ Se till att alla dekaler finns på maskinen och att
de går att läsa. Se avsnittet Inspektioner.

Kontrollera att följande komponenter eller områden
inte har skadats, har monterats fel eller saknas eller
har ändrats på ett otillåtet sätt:

❏ Elkomponenter, ledningsdragning och elkablar

❏ Vinschar

❏ Kablar

❏ Glidklackar

❏ Muttrar, bultar och andra fästanordningar

Kontrollera hela maskinen med avseende på
följande:

❏ Sprickor i svetsfogar eller bärande
komponenter

❏ Bucklor eller skador på maskinen

❏ Kraftig rost, korrosion eller oxidering

❏ Kontrollera att alla bärande eller andra
nödvändiga komponenter finns med och att alla
tillhörande fästanordningar och stift har monterats
och är ordentligt åtdragna.
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Manövrera aldrig maskinen
innan:

Du har lärt dig och är väl förtrogen med
principerna om hur maskinen ska manövreras på
ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan
maskinen tas i drift.

Lär dig funktionstesterna noga så att du
förstår dem, innan du fortsätter till nästa
avsnitt.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler om funktionstester

Syftet med funktionstesterna är att upptäcka
eventuella felaktigheter innan maskinen tas i drift.
Föraren måste följa de stegvisa anvisningarna tills
maskinens samtliga funktioner testats.

En felaktig maskin får aldrig användas. Om
funktionsfel upptäcks på maskinen måste
maskinen märkas och tas ur drift. Maskinen får
endast repareras av en auktoriserad reparatör och
enligt tillverkarens specifikationer.

När maskinen reparerats, måste den genomgå en
inspektion före drift och åter funktionstestas av
föraren, innan den tas i drift.

Inspektioner
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Iordningställande
1 Placera

Super-Straddle på
ett stabilt och jämnt
underlag.

2 Dra åt bromsarna på
bägge hjulen på
basramen.

3 Ta bort
grenslehylsans
fästsprintar från
basramarna och
separera
basramarna.

4 Ta bort stegen från
basramens tvärbalk
och ställ den åt
sidan.

5 Frigör bägge
hjulsbromsarna och
justera basramen
bakom Genie AWP.

6 Ta bort alla fyra
grenslehylsorna från
basramen och
montera dem i
Genie AWP-
stödbenens hylsor.
Genie AWP måste
sänkas ned helt.

Inspektioner

7 Tryck in basramen
försiktigt genom alla
fyra grenslehylsorna.
Det kan krävas två
personer för detta. Se
till att
grenslehylsorna är
ovanför justerings-
distanserna på
basramen.

8 För in grenslehylsans
fästsprintar genom de
två grenslehylsorna
närmast de fasta
hjulen. Se till att
hålen är justerade
och att sprinten förs
in helt.

9 Justera
teleskopbasramen
framför Genie AWP,
och för och tryck
sedan in den i
basramen.

grenslehylsa

justeringsdistans

basram

dekal på basram

dekal på
teleskopbasram

133405   A

133406   A
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10 Ställ in Super-Straddle till önskad längd.

11 För in grenslehylsans
fästsprintar (fästa i
grenslehylsorna
framför Genie AWP)
genom justeringshålen
för grenslelängden.

12 Haka av kablarna från
förvaringslägena och
anslut pluggarna i var
och en av
grenslehylsorna.

Funktionstester

13 Montera ett Genie
AWP-stödben i
varje hörn på
Super-Straddle. Ställ
in stödbenen så att
maskinen står plant
och så att hjulen höjs
en aning från marken.

Obs! Stöden måste ha korrekt storlek för
Genie AWP.

14 Veva vinschen och höj grensleplattformen cirka
2,5 cm, tillräckligt mycket för att ramens
fästsprintar vid varje hörn av Super-Straddle ska
kunna föras in i den första uppsättningen hål.
Höj inte grensleplattformen förbi den första
uppsättningen hål.

15 För att föra in ramens fästsprint justerar du
hålen och lyfter upp på den gråa stroppen på
fästsprintens låslåda. Sprinten förs in helt när
den gråa stroppen hålls uppe.

16 För in ramens fästsprintar i varje hörn av
Super-Straddle.

Obs! Se till att använda samma hålposition för
bägge sprintarna på en ramände.

17 För in nyckeln vid displayen för låssystemet på
Genie AWP och vrid till plattformsreglaget.

18 Dra ut den röda nödstoppsknappen till Till-läget.

Resultat: Strömlampan och alla fyra lamporna
för stödbenen på displayen för låssystemet ska
tändas.

Inspektioner
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Inspektioner

Test av fästsprintarnas låssystem

19 Dra ut den röda nödstoppsknappen vid
plattformsreglaget.

20 Tryck in knappen för aktivering av reglage och
vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning
du tänkt åka.

Resultat: Upp/ned-funktionen ska fungera.

21 Ta bort en av ramens fästsprintar från varje hörn
av Super-Straddle. Den motsvarande lampan på
displayen för låssystemet ska vara släckt.

22 Tryck in knappen för aktivering av reglage och
vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning
du tänkt åka.

Resultat: Upp/ned-funktionen ska inte fungera.

23 För in ramens fästsprint.

24 Upprepa proceduren för varje fästsprint.

Test av stödbenens låssystem

25 Dra ut den röda nödstoppsknappen vid
plattformsreglaget.

26 Tryck in knappen för aktivering av reglage och
vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning
du tänkt åka.

Resultat: Upp/ned-funktionen ska fungera.

27 Skruva loss ett nivåställ tills motsvarande lampa
på displayen för låssystemet slocknar.

28 Tryck in knappen för aktivering av reglage och
vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning
du tänkt åka.

Resultat: Upp/ned-funktionen ska inte fungera.

29 För tillbaka nivåstället till tidigare inställning och
kontrollera vattenpasset.

30 Upprepa proceduren för varje stödben.
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Inspektioner

Manövrera aldrig maskinen
innan:

Du har lärt dig och är väl förtrogen med
principerna om hur maskinen ska manövreras på
ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstester innan
maskinen körs.

4 Inspektera arbetsplatsen.

Lär dig arbetsplatsinspektionen noga så att
du förstår den, innan du fortsätter till nästa
avsnitt.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler

Syftet med inspektionen av arbetsplatsen är att
underlätta för föraren att avgöra om det går att
arbeta säkert med maskinen på arbetsplatsen.
Inspektionen ska utföras av föraren innan maskinen
flyttas till arbetsplatsen.

Det är förarens skyldighet att informera sig om och
minnas alla faror som kan förekomma på den nya
arbetsplatsen och att uppmärksamma och undvika
dem medan han flyttar, iordningställer och
manövrerar maskinen.
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Arbetsplatsinspektion

Uppmärksamma och undvik följande farliga
situationer:

• branter och hål

• gupp, markhinder och skräp/rivningsmassor

• felaktig användning på lutande underlag

• instabila eller hala underlag

• överliggande hinder och högspänningsledningar

• farliga platser

• otillräcklig bärighet hos underlaget för att tåla
belastningen från maskinen

• vind- och väderleksförhållanden

• närvaro av obehörig personal

• andra förhållanden som kan försämra
säkerheten

Inspektioner
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Artikelnummer Beskrivning Kvantitet

62938 Kosmetisk – Genie Super-Straddle 2

82487 Etikett – Läs bruksanvisningen 3

133389 Etikett – Risk för vältning, 4
gränslägesbrytare

133390 Etikett – Sätt i sprintar 4

133391 Etikett – Montera stödben 4

133396 Etikett – Klämrisk 4

133397 Etikett – Montera stödben (stege) 1

133404 Etikett – Endast för användning inomhus 2

133405 Etikett – Basram 1

133406 Etikett – Teleskopbasram 1

133407 Etikett – Plugg för grenslehylsa 4

133412 Etikett – Frigöring av fästsprint 4

133420 Etikett – Stödbensbelastning 4

Inspektion av dekaler med
symboler

Kontrollera om dekalerna på maskinen har ord eller
symboler. Inspektera på lämpligt sätt för att
kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och
finns på maskinen.

Inspektioner
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Inspektioner

133404

82487

133406

133391

133391

133396

133405

133390

62938

133407 133389

82487

133389

133397

Serial label

133396

133390

133412

133420

133412

133420

Etikett
med serienummer
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Driftsanvisningar

Manövrera aldrig maskinen
innan:

Du har lärt dig och är väl förtrogen med
principerna om hur maskinen ska manövreras på
ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstester innan
maskinen körs.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett
ändamål.

Grundregler

Kapitlet Driftsanvisningar ger fullständiga
anvisningar om driften av maskinen. Föraren är
skyldig att följa alla säkerhetsregler och anvisningar
i förar-, säkerhets- och ansvarshandböckerna.

Det är både riskabelt och farligt att använda
maskinen för annat ändamål än att lyfta personal
och deras verktyg och material till en arbetsplats.

Endast utbildad och auktoriserad personal bör
tillåtas manövrera maskinen. Om fler än en förare
ska använda maskinen vid olika tidpunkter i
samma arbetsskift, måste samtliga vara
kvalificerade förare och förväntas följa alla
säkerhetsföreskrifter och anvisningar i förar-,
säkerhets- och ansvarshandböckerna. Detta
innebär att varje ny förare ska utföra en inspektion
före drift, funktionstester och en inspektion av
arbetsplatsen innan maskinen tas i drift.

Använd endast Genie AWP med ett
X-stödbensmönster.
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Driftsanvisningar

Iordningsställande

Se avsnittet om Iordningsställande i avsnittet
Funktionstester.

Positionering, höjning och
sänkning av Super-Straddle

1 Kontrollera att Genie AWP är helt sänkt.

2 Höj grensleplattformen en aning för att lyfta
Genie AWP-hjulen från marken genom att vrida
varje vinschhandtag i medurs riktning. Om
ramens fästsprintar är isatta ska du ta bort alla
fyra fästsprintarna innan du börjar veva.

3 Montera alla fyra Genie AWP-stödhjulen om
dessa inte är monterade.

4 Tryck Super-Straddle i läge bredvid objektet
som ska grenslas. Det krävs två personer för att
placera Super-Straddle om underlaget lutar.

5 Lås hjulen närmast objektet som ska grenslas i
den riktning du tänkt åka. För att låsa hjulet drar
du ut sprinten, vrider den 90 grader och släpper.

6 Justera stödhjulens skruvlyftdon så att
klackarna är nära, men inte nuddar, markytan.

7 Använd vinscharna för att höja plattformen till en
nivå precis ovanför objektet som ska grenslas.

8 Montera ramens fästsprintar i
varje hörn av Super-Straddle
och frigör spänningen på
vinschkabeln. För att sätta i
ramens fästsprintar, justerar du
hålen och lyfter upp på den grå
stroppen på fästsprintens
låslåda.

Obs! Se till att använda samma hålposition för
bägge sprintarna på en ramände.

9 Om kablarna inte är kopplade, anslut elkablarna
till AWP-uttagen.

10 Tryck försiktigt Super-Straddle över objektet
som ska grenslas och dra åt bromsarna på alla
fyra hjulbromsarna. Ställ in och lås hjulen i rätt
vinkel mot lutningen om markunderlaget lutar.
Det krävs två personer för att placera
Super-Straddle om underlaget lutar.
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11 Ställ in stödbenens skruvlyftdon så att
klackarna står plant mot marken och så att
Super-Straddle-hjulen höjs en aning från marken.
Använd vattenpasset på Genie AWP för att se
till att plattformen står plant. Vattenpasset är
placerat på basen till AWP, under displayen för
låssystemet.

12 Öppna C-kroken på
stegen.

13 Placera stegen under
plattformsingången.
Placera C-kroken över
räcket och låt stegen
falla ned.

14 Dra ut låspinnarna på varje sida av stegen för att
sänka det nedersta steget.

15 Manövrera
Genie AWP.

Driftsanvisningar

Sänka grensleplattformen

1 Sänk ned Genie AWP helt.

2 Höj stödhjulen en aning.

3 Tryck försiktigt bort Super-Straddle från
grensleobjektet. Flytta tillbaka maskinen till ett
fast, plant underlag.

4 Ta bort ramens fästsprintar från varje hörn av
Super-Straddle. För att ta bort sprintarna måste
hålen vara justerade. Använd vinschen för att
justera hålen om nödvändigt.

5 Vrid vinschhandtaget för att sänka plattformen.
Det kan bli nödvändigt att sänka en ramdel
delvis och sedan sänka den andra änden.

6 Fortsätt att vrida vinschhandtaget tills bägge
ramändarna är sänkta.

Förvaring av stege

Förvara stegen på
basramens tvärbalk.

För att skydda
säkerhets- och
driftsinstruktions-
dekalerna från
slitage och repor, får
inte stegen förvaras
över ramändarna.

Efter varje användning

Välj en säker förvaringsplats på ett fast, plant
underlag som är skyddat från väder och vind samt
hinder och trafik.

Spolkabeln kan hakas på ramänden för förvaring.

Räcke

Nedsänkbar stege
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Specifikationer

Dimensioner

Längd 2,8 m

Bredd 94 cm

Höjd 1,8 m

Justerbar längd 2,8 till 3,25 m

Fri höjd för grensleplattform, 1,2 m
maximum

Mått, infälld

Längd 2,0 m

Bredd 94 cm

Höjd 61 cm

Lyftsystem Dubbelvinsch

Hjuldiameter 15,2 cm
(fyra 4-läges svänglås med broms)

Justerbara stödben 4
(krävs från Genie AWP)

Lastkapaciteten för Super-Straddle är samma som
lastkapaciteten för den Genie AWP som används.

Vikt 263 kg

Vinsch, uppmätt last 680 kg

Lägsta last för att aktivera bromsfunktion 23 kg

Stödbenets golvlastinformation

SS + AWP-20S 239 kg
SS + AWP-25S 230 kg
SS + AWP-30S 252 kg
SS + AWP-36S 273 kg
SS + AWP-40S 274 kg

Obs! Denna golvlastinformation är ungefärlig och
omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste
alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med
användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina
produkter. Produktspecifikationerna kan ändras
utan föregående meddelande.
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Genie North America
Phone 425.881.1800

Toll Free USA and Canada

800.536.1800

Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Phone +61 7 3375 1660

Fax +61 7 3375 1002

Genie China
Phone +86 21 53852570

Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia
Phone +65 98 480 775

Fax +65 67 533 544

Genie Japan
Phone +81 3 3453 6082

Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Phone +82 25 587 267

Fax +82 25 583 910

Genie Brasil
Phone +55 11 41 665 755

Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland
Phone +31 183 581 102

Fax +31 183 581 566

Genie Scandinavia
Phone +46 31 575100

Fax +46 31 579020

Genie France
Phone +33 (0)2 37 26 09 99

Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
Phone +34 93 579 5042

Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Phone +49 (0)4202 88520

Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
Phone +44 (0)1476 584333

Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
Phone +52 55 5666 5242

Fax +52 55 5666 3241


