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Skopa 500 liter ............................. Från serienr: SHOV5DL15B-1001

Skopa 800 liter ............................. Från serienr: SHOV8DL15B-1001

Skopa 800 liter ............................Från serienr: SHOV8CDL15B-1001

Skopa 800 liter ............................Från serienr: SHOV8RDL15B-1001

Korg för tegelstenar ................... Från serienr: BBSKETDL15B-1001

Blandarskopa 250 liter .................Från serienr: MXBC2515B-1001

Blandarskopa 500 liter ..................Från serienr: MXBC515B-1001
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Man. Betongskopa 800 liter ....... Från serienr: CB8MADL15B-1001

Hydr. Betongskopa 800 liter ...... Från serienr: CB8HYDL15B-1001
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Inledning

Information om denna handbok

Genie uppskattar att du har valt att använda en 
av deras maskiner. Användarnas säkerhet är vår 
främsta prioritet, och tillsammans kan vi bättre 
garantera detta.
Detta är en handbok för daglig användning och 
underhåll som är avsedd för alla som använder en 
maskin från Genie.

Denna handbok ska betraktas som en integrerad 
del av maskinen och alltid förvaras på maskinen. 
Vid frågor, kontakta Genie.

I den här handboken hänvisar termen "maskin" både 
till teleskoplastaren tillsammans med utrustningen 
samt endast teleskoplastaren, beroende på 
sammanhanget.
Denna handbok ska konsulteras tillsammans med 
teleskoplastarens operatörshandbok.
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Inledning

Identifiering av produkten

Tillbehörets serienummer är ingraverat på märkskylten.

•	 Skopa	500	liter	59.0201.9019	GT	

•	 Skopa	800	liter	59.0201.9020	GT	

•	 Skopa	800	liter	59.0201.9021	GT

•	 Skopa	800	liter	59.0201.9022	GT

•	 Korg	för	tegelstenar	59.0401.2032	GT	

•	 Blandarskopa	250	liter	59.0401.2018	GT	

•	 Blandarskopa	500	liter	59.0401.2016	GT

•	 Man.	Betongskopa	500	liter	59.0401.2028	GT	

•	 Hydr.	Betongskopa	500	liter	59.0401.2029	GT	

•	 Man.	Betongskopa	800	liter	59.0401.2030	GT	

•	 Hydr.	Betongskopa	800	liter	59.0401.2031	GT

Tillåten användning
Last- och blandarskopor är avsedda för att flytta 
och blanda bulkmaterial. Korgen för tegelstenar är 
avsedd för att flytta bulkmaterial.

Alla annan användning av denna produkt är förbjuden 
och i strid med dess avsedda bruk.
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Inledning

Distribution av bulletin och 
försäkran om överensstämmelse

Användarnas säkerhet är av grundläggande 
betydelse för Genie. Genie använder sig av olika 
typer av bulletiner och rapporter för att kommunicera 
viktig information om säkerhet och produkterna till 
återförsäljarna och maskinägarna.

Informationen i dessa bulletiner hänför sig till de 
specifika maskinerna och indikerar modell och 
serienummer.

Distributionen av dessa bulletiner är riktad till den 
senast registrerade ägaren och till återförsäljaren: 
därför är det viktigt registrera er maskin och hålla 
kontaktinformationen uppdaterad.

För att kunna garantera personalens säkerhet och 
en kontinuerlig och tillförlitlig maskinfunktion, ska 
ni försäkra er om att åtgärderna i den motsvarande 
informationsrapporten iakttas.

Kontakta tillverkaren

Det kan ibland vara nödvändigt att kontakta Genie.

I sådant fall ska ni ha maskinens modellnummer och 
serienummer, ditt namn och din kontaktinformation 
nära till hands. Genie bör kontaktas för:

•	 Signalering av olyckor.

•	 Frågor om produktanvändning och säkerhet.

•	 Information om standarder och överensstämmelse 
med gällande lagstiftning.

•	 Uppdateringar om ägarskap, till exempel, 
ändringar av maskinens ägarskap eller 
variationer i din egen kontaktinformation. Se 
avsnittet ”Överlåtelse av maskinens ägarskap”, 
nedan.

Överlåtande av maskinens 
ägarskap
Ägna ett par minuter åt att uppdatera informationen 
angående ägarskap för att på så sätt garantera att 
ni får viktig information om säkerhet, underhåll och 
användning av er maskin.

Registrera maskinen på vår webbsida, på adressen 
www.genielift.co.uk.
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Inledning

Fara

F ö r s u m m e l s e  a v  i n s t r u k t i o n e r n a  o c h 
säkerhetsföreskrifterna i denna handbok kan leda 
till dödsfall eller allvarliga personskador.

Använd inte maskinen om något av 
följande krav inte uppfylls:

 5 Lär dig och ti l lämpa de grundläggande 
funktionsprinciperna som beskrivs i denna 
operatörshandbok för att kunna använda 
tillbehöret under säkra förhållanden.
1. Undvik farliga situationer.
Läs igenom och sätt dig in i 
säkerhetsföreskrifterna innan du går vidare 
med nästa kapitel.
2.  Utför alltid den förberedande kontrollen innan 

arbetet påbörjas.
3.  Provkör alltid de olika funktionerna innan 

maskinen används.
4.  Använd  endas t  mask inen  fö r  de t 

a n v ä n d n i n g s o m r å d e  s o m  d e n  h a r 
konstruerats. 

 5 Läs, förstå och respektera ti l lverkarens 
anvisningar och säkerhetsföreskrifterna, 
säkerhets- och instruktionshandböckerna för 
operatören samt de självhäftande etiketterna 
som sitter på maskinen

 5 Läs ,  fö rs tå  och  respek te ra  gä l lande 
säkerhetsinstruktioner och -föreskrifter som 
gäller på arbetsplatsen till le anvisningar om och 
le säkerhetskraven tillhörande om arbetsplats.

 5 Läs, förstå och respektera gällande nationell 
lagstiftning.

 5 Förvärva den utbildning som är nödvändig för att 
säkert kunna använda maskinen.
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Inledning

Standarder

Följande standarder och/eller förordningar är 
tillämpliga för denna maskin:

Direktiv

2006/42/EG Maskindirektivet

Underhåll av säkerhetsskyltar

Byt ut alla bristande eller skadade säkerhetsskyltar. 
Ha alltid operatörens säkerhet i åtanke. Rengör 
säkerhetsskyltarna med milt tvål och vatten. Använd 
inte lösningsbaserade rengöringsmedel eftersom det 
skada säkerhetsskyltens material.

Faroklasser

Symboler för fara: Används 
för att upplysa personalen 
om en potentiell r isk för 
personskador. Respektera 
alla säkerhetsföreskrifter som 
föregås av denna symbol för att 
undvika allvarliga personskador 
eller dödsfall.

Indikerar en överhängande 
farlig situation som kan leda 
till allvarliga personskador eller 
dödsfall om den inte undviks.

 Indikerar en potentiellt farlig 
situation som kan leda till 
allvarliga personskador eller 
dödsfall om den inte undviks.

 Indikerar en potentiellt farlig 
situation som kan leda till mindre 
eller måttliga personskador.

 Indikerar en skada på egendom.

.

DANGER

WARNING

CAUTION
NOTICE
PROTECT THE
ENVIRONMENT

   FARA  

    FARA 

  VARNING
 VARNING

VÄRNA 
OM MILJÖN

   FARA  

    FARA 

  VARNING
 VARNING

VÄRNA 
OM MILJÖN

   FARA  

    FARA 

  VARNING
 VARNING

VÄRNA 
OM MILJÖN

   FARA  

    FARA 

  VARNING
 VARNING

VÄRNA 
OM MILJÖN
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Definition av farosymboler och piktogram

Fara för 
nedfallande 

föremål

Stänga 
grinden

Fara 
 för att ramla

Fäst korgen för 
tegelstenar i redskaps-
hållarplattan med därtill 

avsedd kedja

Läs 

Operatörshandbok
Fara för klämning Upprätthåll avståndet 

till delar som är i 
rörelse

Transportera 
inte personer 
i korgen för 
tegelstenar
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Säkerhet i arbetsområdet

För säkerhetsinstruktioner som rör arbetsområdet 
hänvisas till teleskoplastarens handbok.
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Säkerhetsföreskrifter

 Operatörens yrkeskrav

Operatören som vanligtvis eller enbart emellanåt 
använder maskinen (t.ex. för transport) måste uppfylla 
följande krav:
medicinska: 
han får inte ha intagit alkoholdrycker, läkemedel 
eller andra ämnen som kan försämra det fysiska 
och psykiska tillståndet innan arbetet och inte under 
arbetets gång, eftersom sättet att köra maskinen 
skulle försämras.
fysiska: 
god syn, god hörsel, god samordning och kapacitet 
att på ett säkert sätt utföra alla de funktioner som 
användningen kräver och som beskrivs i den här 
handboken.
mentala: 
kapabel att förstå och tillämpa de fastställda 
normerna, reglerna och säkerhetsvarningarna; vara 
uppmärksam mot och visa omdöme för sin egen 
och andras säkerhet; ska utföra arbetet korrekt och 
ansvarsfullt.
känslomässiga: 
ska vara lugn och kunna hålla igen stressymptom; 
ska kunna värdera korrekt sina egna fysiska och 
mentala tillstånd.
skolning: 
ska ha läst och noggrant studerat den här handboken, 
de bifogade diagrammen och ritningarna, etiketterna 
och skyltarna för anvisningar och faror; ska vara 
specialiserad och kompetent i alla aspekter som rör 
maskinens användning.

Det kan hända att lagarna i vissa länder kräver att 
operatören ska tillhandahålla en licens (eller körkort) 
för att kunna använda en sådan här typ av maskin.  
Användaren är skyldig att informera sig om detta. I 
Italien måste operatören vara myndig.

 Underhållspersonalens 
yrkeskrav

Maskinens underhållspersonal måste inneha 
mekanisk utbildning med kvalificering inom underhåll 
av teleskoplastaren och ska uppfylla följande krav:
fysiska: 
god syn, god hörsel, god samordning och kapabel 
att på ett säkert sätt utföra alla de funktioner som 
underhållsarbetet kräver och som beskrivs i den 
här handboken.
mentala: 
kapabel att förstå och tillämpa de fastställda 
normerna, reglerna och säkerhetsvarningarna; vara 
uppmärksam mot och visa omdöme för sin egen 
och andras säkerhet; ska utföra arbetet korrekt och 
ansvarsfullt.
skolning: 
ska ha läst och noggrant studerat den här handboken, 
de bifogade diagrammen och ritningarna, etiketterna 
och skyltarna för anvisningar och faror; ska vara 
specialiserad och kompetent inom alla aspekter som 
rör maskinens funktion.

Maskinens löpande underhåll innebär inget arbete 
som är tekniskt sett invecklat att utföra, och därför 
är det vanligt att det är operatören som sköter om 
det, förutsett att denna innehar det nödvändiga 
mekaniska kunnandet.
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Säkerhetsföreskrifter

 Lämplig klädsel 

Man ska alltid använda följande klädsel och material 
för olycksskydd under arbetet, under underhållet 
eller reparationen:

•	 Arbetsoverall eller annan klädsel som är bekväm 
och inte för vid så att den inte fastnar i de rörliga 
delarna

•	 Skyddshjälm
•	 Skyddshandskar
•	 Skyddsskor.

Använd endast typgodkänd utrustning och som är 
i gott skick.

 Personlig skyddsutrustning

Man ska ti l lhandahålla följande personliga 
skyddsutrustning och använda den i de fall det 
krävs av arbetsförhållandet:

•		 Andningsmasker	(eller	dammfilterskydd)
•		 Öronproppar	eller	liknande	hörselskydd
•		 Glasögon	 eller	 ansiktsmasker	 för	 att	 skydda	

ögonen.
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Förklaring

Huvudkomponenter på lastskopa, blandarskopa, betongskopa och 
korg för tegelstenar
A. Gaffelinföringsfickor
B. Kopplingsram
C. Snabbkopplingar (om sådana finns) 
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Beskrivning Av Tillbehör

Korg för tegelstenar

Detta tillbehör är projekterat för att flytta lastpallar 
med tegelstenar och annat material och placera dem 
på fastställd plats på byggarbetsplatsen.
Den består av en huvudkorg som är tillverkad av 
svetsade fyrkantsstål och stålgaller som förhindrar att 
skräp av en viss dimension ramlar ned från korgen 
när den lyfts upp från marken.
På korgens högra sida finns en gångjärnsförsedd 
grind som underlättar lastningen och avlastningen 
av lastpallarna med tegelstenar och annat material.
Grinden kan låsas i stängt läge med därtill avsedd 
låsregel. Hela buren sitter monterad på en basstruktur 
bestående av två ihåliga rektangulära balkar som 
fungerar som instickningszoner för teleskoplastarens 
gafflar.
Burens längsgående rörelse blockeras med en 
hakbult när gafflarna har satts in. Det är viktigt att 
fästa hakbulten innan någon typ av rörelse görs med 
tillbehöret.

 
Detta tillbehör fästs på teleskoplastaren med 
hjälp av de två ihåliga rektangulära balkar som 
fungerar som instickningszoner för gafflar A.



Skopa

Skopan består av en svetsad stålkonstruktion som 
är konkavformad och projekterad för att lasta och 
flytta löst material såsom jord, sand, spannmål och 
inerta material.   
Strukturens viktigaste komponenter består i huvudsak 
av det främre skärbladet som används för att skära 
och separera materialet som ska samlas upp av 
skopan. Den centrala konkava kroppen och de slutna 
sidoväggarna fylls med materialet som tas upp.
I skopans bakre del si t ter två prof i lerade 
plattor fastsvetsade i huvudstrukturen. Dessa 
är projekterade för att kopplas samman med 
standardutrustn ingsplat tan som s i t ter  på 
teleskoplastarna av typ GTH. Med hänsyn till den 
typiska begränsningen vad gäller max. rotation för 
utrustningsplattan, har projekteringen av skopan och 
den mekaniska sammankopplingsplattan optimerats 
för att uppnå den bästa kompromissen i fråga om 
förmåga att lasta och lossa material.

 
Detta tillbehör sitter fast på teleskoplastaren med 
utrustningsplatta B
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Beskrivning Av Tillbehör

Blandarskopa

Denna skopa är projekterad för att producera 
mindre mängder betong genom att blanda 
huvudingredienserna (cement, inerta materia, sand 
och vatten) och för att tömma (efter blandningen) på 
fastställd punkt på byggarbetsplatsen. Skopan består 
i huvudsak av en svetsad stålkonstruktion av konkav 
form som är projekterad för att före blandningen 
samla upp inert material, cement och sand från 
marken och sedan blanda dessa ingredienser 
med vatten för att bereda cementblandningen. 
Strukturens viktigaste komponenter består i 
huvudsak av det främre skärbladet som används för 
att skära och separera materialet som ska samlas 
upp av skopan. Den centrala konkava kroppen 
och de slutna sidoväggarna fylls med materialet 
som tas upp. För blandningen av ingredienserna 
finns en blandarskovel som består av svetsade och 
profilerade plattor som sitter monterade i längdled 
i förhållande till skopans huvudaxel. Denna skovel 
roterar på lager som sitter installerade på skopans 
sidoväggar och drivs av en hydraulisk motor och 
en reduktionsväxel som sitter utvändigt på skopans 
högra sidovägg.

Efter blandningen töms betongen ut via en särskild 
lucka på skopans botten som drivs av en mekanism 
och en hydraulisk cylinder. Blandningsskoveln och 
luckan för tömning av betongen drivs hydrauliskt 
från hjälpledningen som finns på skopans ände. 
Dessa två funktioner kontrolleras av en därtill avsedd 
fjärrmanöverpanel som även kan manövreras av 
operatörer utanför förarhytten. Innan blandningen 
påbörjas är det nödvändigt att stänga den övre 
delen av skopan med det därtill avsedda skyddet, 
som består av ett stålgaller som sitter fast med 
gångjärn i skopans bakre del, för att undvika någon 
typ av kontakt med delar som är i rörelse. Tack vare 
gallret kan operatören kontrollera när betongen är 
klar för att tömmas ut.  I skopans bakre del sitter två 
profilerade plattor fastsvetsade i huvudstrukturen. 
Dessa är projekterade för att kopplas samman 
med standardutrustningsplattan som sitter på 
teleskoplastarna av typ GTH.

 
Detta tillbehör sitter fast på teleskoplastaren med 
utrustningsplatta B
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Beskrivning av Tillbehör

Betongskopa

Skopan består av en svetsad stålkonstruktion av 
pyramidform som är projekterad för att flytta en 
mindre mängd betong från en punkt till en annan på 
en byggarbetsplats och för att tömma ut innehållet 
på fastställda punkter.
Denna pyramidformade struktur är öppen i den övre 
änden för att underlätta påfyllningen och har ett 
tvärsnitt som smalnar av gradvis mot botten för att 
underlätta tömningen av betongen.
Tömningen sker med hjälp av en därtill avsedd 
stållucka som sitter på skopans botten. Operatören 
kan öppna och stänga luckan med en manuell spak 
eller med en mekanisk led (beroende på modell) som 
drivs hydrauliskt med hjälpledningen som sitter på 
bommens ände.
Skopan och luckans öppningsmekanism sitter 
monterad på en basstruktur bestående av två 
ihåliga rektangulära balkar som fungerar som 
instickningszoner för teleskoplastarens gafflar.
Skopans längsgående rörelse blockeras med en 
hakbult när gafflarna har satts in. Det är viktigt att 
fästa hakbulten innan någon typ av rörelse görs med 
tillbehöret. 

 
Detta tillbehör fästs på teleskoplastaren med 
hjälp av de två ihåliga rektangulära balkar som 
fungerar som instickningszoner för gafflar A.
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I tabellen som följer visas de olika teleskoplastarmodellerna av märket Genie på vilka det går att montera 
tillbehören som tas upp i denna handbok:

Tillbehörens tillämpningsområden

GTH-2506 GTH-4014 GTH-4018 GTH-4016R GTH-4018R GTH-5021R 

Lastskopa 
500 liter 

Lastskopa 
800 liter      

Korg för 
tegelstenar      

Blandarskopa 
250 liter 

Blandarskopa 
500 liter     

Manuell 
betongskopa 

500 liter
     

Hydraulisk 
betongskopa 

500 liter
     

Manuell 
betongskopa 

800 liter
    

Hydraulisk 
betongskopa 

800 liter
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Kontroller

Grundregler för förberedande 
kontroll
Förberedande kontroll och löpande underhåll av 
maskinen ska utföras av operatören.

Den förberedande kontrollen är en okulärbesiktning 
som utförs av operatören före varje arbetspass 
för att fastställa om det förekommer felfunktioner 
på teleskoplastaren och/eller tillbehöret innan 
funktionstestet utförs.

Syftet med den förberedande kontrollen är dessutom 
att fastställa om det är nödvändigt att utföra ingrepp 
för löpande underhåll. Operatören ska endast utföra 
de löpande underhållsingrepp som specificeras i 
denna handbok.

Vid skada eller någon typ av ej auktoriserad modifiering 
i förhållande till de ursprungliga förhållandena ska 
en skylt sättas upp på teleskoplastaren och/eller 
tillbehöret, samt ska dessa sättas ur funktion.

Reparationer på teleskoplastaren och/eller tillbehöret 
ska endast utföras av behörig teknisk personal och 
baserat på tillverkarens tekniska specifikationer.   
Efter att reparationerna har slutförts ska operatören 
åter utföra den förberedande kontrollen innan 
funktionstestet utförs.

Ingreppen för det löpande underhållet ska endast 
utföras av tekniskt kvalificerad personal, baserat på 
tillverkarens tekniska specifikationer.

Använd inte maskinen om något av 
följande krav inte uppfylls: 

 5 Lär dig och ti l lämpa de grundläggande 
funktionsprinciperna som beskrivs i denna 
operatörshandbok och i teleskoplastarens 
handbok för att använda maskinen under säkra 
förhållanden. 

1. Undvik farliga situationer.

2. Utför alltid den förberedande kontrollen 
innan arbetet påbörjas.

Läs igenom och försäkra dig om att du har 
förstått den förberedande kontrollen innan 
du går vidare till nästa kapitel.

3.  Provkör alltid de olika funktionerna innan 
maskinen används.

4.  Använd endas t  mask inen  fö r  de t 
användn ingsområde  som den  ha r 
konstruerats. 
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Kontroller

Förberedande kontroll
 � Försäkra dig om att  operatörens- och 

säkerhetshandböcker är hela, i ett läsbart skick 
och placerade inuti maskinen.

 � Försäkra dig om att alla etiketter sitter på plats 
och är läsbara.

 � Kontrollera om det eventuell läcker olja.

Kontrollera följande komponenter eller områden för 
att upptäcka eventuella skador, saknade eller felaktigt 
monterade komponenter och icke auktoriserade 
modifieringar:

 � hydrauliska rörledningar och kopplingar

 � muttrar, muttrar, bultar och andra 
blockeringsanordningar

Kontrollera hela strukturen för att upptäcka eventuella:

 � sprickor i svetsar eller konstruktionsdelar

 � sprickor eller skador på strukturen

 � överdrivet med rost, korrosion eller oxidering
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Kontroller

Använd inte maskinen om något av 
följande krav inte uppfylls: 

 5 Lär dig och ti l lämpa de grundläggande 
funktionsprinciperna som beskrivs i denna 
operatörshandbok och i teleskoplastarens 
handbok för att använda maskinen under säkra 
förhållanden.

1. Undvik farliga situationer.

2. Utför alltid den förberedande kontrollen innan 
arbetet påbörjas.

3.  Provkör alltid de olika funktionerna innan 
maskinen används.

Läs igenom och försäkra dig om att du har 
förstått funktionstestet innan du går vidare 
till nästa kapitel

4.  Använd endas t  mask inen  fö r  de t 
användn ingsområde  som den  ha r 
konstruerats. 

Grundregler för funktionstester
Funktionstestet har tagits fram med syfte att 
upptäcka eventuella fel innan maskinen används. 
Operatören ska följa respektive anvisningar för att 
testa maskinens alla funktioner.

Använd aldrig maskinen om något fel förekommer. 
Om något fel förekommer ska detta markeras och 
maskinen sättas ur funktion. Reparationer ska endast 
utföras av tekniskt kvalificerad personal, baserat på 
tillverkarens tekniska specifikationer.

Efter att reparationerna har slutförts ska operatören 
åter utföra den förberedande kontrollen och 
funktionstestet innan maskinen används.
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Kontroller

Funktionstest
Läs igenom teleskoplastarens operatörshandbok 
innan funktionerna testas. 

Test av styrspakens funktion
(vid varje användning)

•	  Försök att blockera eller lossa tillbehöret med 
styrspaken (för maskinen med hydraulisk 
blockering av tillbehöret).

 ~  Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i 
detta läge. 

Test av korrekt öppning/stängning av 
lucka för betongtömning (manuell eller 
hydraulisk drift) 
(vid varje användning)

•	   Håll knappen för aktivering av funktionerna A 
intryckt och för styrspaken av flerfunktionstyp 
åt vänster eller höger för att öppna eller 
stänga luckan för tömning av betongskopan.

•	   Försök att öppna och stänga betongskopans 
lucka med den mekaniska spaken.

 ~  Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i 
detta läge.

Test av blandarskopans hydraulrörelser  
(vid varje användning)

•	   Kontrollera blandarskovelns och luckans 
rörelse genom att manövrera respektive 
brytare på manöverpanelen.

 ~  Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i 
detta läge.

Test av grindens blockeringssystem på 
korgen för tegelstenar
(vid varje användning)

•	  Flytta sprinten A uppåt för att öppna korgens 
grind. Stäng grinden och flytta sprinten A 
uppåt in i därtill avsett hål.

 ~   Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i 
detta läge.
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Funktion och Användning

Grundregler
Kapitlet ”Funktion och Användning” ger 
instruktioner om varje aspekt rörande maskinens 
användning. Det är operatörens ansvar att följa 
alla säkerhetsbestämmelser och instruktioner 
som indikeras i operatörs-, säkerhets- och 
ansvarshandböckerna.

Endast auktoriserad och behörig personal får 
använda maskinen. Om ni förutser att maskinen 
kommer att användas av mer än en operatör i 
olika lägen under samma arbetsskift, måste alla 
operatörerna iaktta säkerhetsbestämmelserna 
och de instruktioner som indikeras i operatörs-, 
säkerhets- och ansvarshandböckerna. Detta 
innebär att varje ny operatör måste utföra en 
förberedande kontroll, testa funktionerna och 
kontrollera arbetsområdet innan maskinen 
används.

Alla som dessutom verkar på eller i närheten av 
produkten måste ha kunskap om de tillämpliga 
säkerhetsförebyggande åtgärderna.

Använd inte maskinen om något av 
följande krav inte uppfylls: 

 5 Lär dig och ti l lämpa de grundläggande 
funktionsprinciperna som beskrivs i denna 
operatörshandbok och i teleskoplastarens 
handbok för att använda maskinen under säkra 
förhållanden.

1. Undvik farliga situationer.

2. Utför alltid den förberedande kontrollen innan 
arbetet påbörjas.

3.  Provkör alltid de olika funktionerna innan 
maskinen används.

4.  Använd endast maskinen för det 
användningsområde som den har 
konstruerats. 
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Instruktioner för snabblockering
Version med mekanisk blockering
1 Kör i närheten av platsen där det monterade 

tillbehöret ska ställas (det ska helst vara med 
tak och på stadig yta).

2 Koppla från de eventuella snabbkopplingar som 
tillbehöret kan vara försett med.

3 Dra ut sprinten som blockerar redskapet efter att 
ha tagit bort låssprinten som sitter på dess ände.

4 Ställ ned tillbehöret på marken.
5 Tippa redskapshållarramen framåt och sänk 

bommen så att tillbehörets övre fäste frånkopplas.
6 Backa med maskinen tills man kommer till det 

nya tillbehöret som man vill använda.
7 Med framåttippad redskapshållarramen ska man 

koppla på det nya tillbehörets övre fäste.
8 Dra in tillbehöret och lyft upp det några centimeter 

från marken vilket gör att det automatiskt 
centreras på redskapshållarramen.

9 Sätt tillbaka sprinten och kom ihåg att låsa den 
med låssprinten som har tagits bort tidigare.

10 Koppla tillbaka de eventuella snabbfästen 
som tillbehöret kan vara utrustat med till 
snabbkopplingarna.

Version med hydraulisk blockering (tillval)
1 Kör i närheten av platsen där det monterade 

tillbehöret ska ställas (det ska helst vara med 
tak och på stadig yta).

2 Koppla från de eventuella snabbkopplingar som 
tillbehöret kan vara försett med.

3 Ställ ned tillbehöret på marken.
4. Håll aktiveringsknappen för låsning/upplåsning 

intryckt tills steg 5 är avslutat.
5. Frikoppla det påmonterade tillbehöret som 

används med hjälp av reglage.
6 Tippa redskapshållarramen framåt och sänk 

bommen så att tillbehörets övre fäste frånkopplas.
7 Backa med maskinen tills man kommer till det 

nya tillbehöret som man vill använda.
8 Med framåttippad redskapshållarramen ska man 

koppla på det nya tillbehörets övre fäste.
9 Dra in tillbehöret och lyft upp det några centimeter 

från marken vilket gör att det automatiskt 
centreras på redskapshållarramen.

10. Håll aktiveringsknappen för låsning/upplåsning 
intryckt och använd manöverspaken för att 
blockera tillbehöret definitivt.

11. Koppla tillbaka de eventuella snabbfästen 
som tillbehöret kan vara utrustat med till 
snabbkopplingarna.

Funktion och Användning
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Funktion och Användning

Funktion

Lastskopa 
Skopa 500 liter 59.0201.9019 GT 
Skopa 800 liter 59.0201.9020 GT 
Skopa 800 liter 59.0201.9021 GT
Skopa 800 liter 59.0201.9022 GT

•	 Haka	fast	skopan	och	blockera	den	i	korrekt	läge	
med redskapsblockeringssystemet (mekanist 
eller hydrauliskt).

•	 Lasta materialet långsamt i skopan.
•	  För att ta bort redskapet, ta bort systemet för 

redskapsblockering (mekanist eller hydrauliskt). 
Vinkla sedan redskapet framåt, sänk ned 
bommen tills redskapet vilar mot marken och 
dra sedan in bommen.    

Blandarskopa
Blandarskopa 250 liter 59.0401.2018 GT 
Blandarskopa 500 liter 59.0401.2016 GT

•	  Haka fast blandarskopan och 
blockera den i korrekt läge med 
redskapsblockeringssystemet (mekanist eller 
hydrauliskt).

•	  Anslut hydraulledningarna.

•	  För att ta bort redskapet, ta bort systemet för 
redskapsblockering (mekanist eller hydrauliskt). 
Vinkla sedan redskapet framåt, sänk ned 
bommen tills redskapet vilar mot marken och 
dra sedan in bommen.    

Efter att du har kopplat från redskapets 
snabbkopplingar från kopplingarna på 
bommen, ska du komma ihåg att ansluta dem 
till de simulerade kopplingarna på redskapet 
för att undvika att det kommer in smuts i 
systemet. När de simulerade kopplingarna inte 
används ska de skyddas med de medföljande 
pluggarna.

Korg för tegelstenar
Korg för tegelstenar 59.0401.2032 GT

•	  Sätt in gafflarna i fickorna på korgen för 
tegelstenar.

•	  Fäst redskapet i gaffelhållarramen med kedjan 
och den medföljande schackeln. 

•	  Ta bort redskapet genom att ställa ned det på 
marken. Ta bort kedjan och schackeln och dra 
sedan in bommen. 

Betongskopa
Man. Betongskopa 500 liter 59.0401.2028 GT 
Hydr. Betongskopa 500 liter 59.0401.2029 GT 
Man. Betongskopa 800 liter 59.0401.2030 GT 
Hydr. Betongskopa 800 liter 59.0401.2031 GT

•	  Sätt in gafflarna i fickorna på betongskopan.

•	  Fäst redskapet i gaffelhållarramen med kedjan 
och den medföljande schackeln. 

•	  Anslut hydraulledningarna.

•	  Ta bort redskapet genom att ställa ned det på 
marken, koppla från hydraulledningarna.  Ta 
bort kedjan och schackeln och dra sedan in 
bommen.   

Kontrollpanel för lastbegränsare
Se teleskoplastarens operatörshandbok.

Användning av lasttabeller
Se teleskoplastarens operatörshandbok.



Första utgåva - Andra tryckning December 2015

Kod 57.0303.5261                                         SKOPA - KORG                                                                 25   

Funktion och Användning

Styrspakens rörelser - Joystick av 
flerfunktionstyp - Skopa
GTH-2506, GTH-4014 och GTH-4018

Se teleskoplastarens operatörshandbok

Innan materialet töms ut ska du försäkra dig 
om att inga personer finns inom maskinens 
aktionsradie.

Håll aktiveringsknappen för funktionerna B intryckt 
och för styrspaken till vänster för att dra in skopan.

Håll aktiveringsknappen för funktionerna B intryckt 
och för styrspaken till höger för att tömma skopan.

Styrspakens rörelser - Joystick 
av flerfunktionstyp - Skopa 
GTH-4016R, GTH-4018R  och GTH-5021R

Se teleskoplastarens operatörshandbok

Innan materialet töms ut ska du försäkra dig 
om att inga personer finns inom maskinens 
aktionsradie.

MED HÖGER STYRSPAK 
(standardkonfiguration) och MED VÄNSTER 
STYRSPAK (tillvalskonfiguration)

Joystick av flerfunktionstyp med 
aktiveringsknapp (B)

Joystick av flerfunktionstyp med 
aktiveringsknapp (B)
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Styrspakens rörelser - 
Blandarskopa
För alla teleskoplastarmodeller 

Respektera följande anvisningar:
Ställ brytaren ”Oljeflöde blandarskopa" A  i läge 0 
och slå till brytaren ”Blandarskopa" B för att starta 
skruvens rörelse inuti skopan. Brytaren B har en 
spärr som håller brytaren nedtryckt. Innan brytaren 
ställs i något annat läge ska anordningen som 
sitter på brytarens B övre del låsas upp.
Sätt brytaren A i läge 2 eller 1 för att reglera 
oljeflödets riktning och därmed medurs eller 
moturs rotation för blandarskoveln. 
För att öppna skopans tömningslucka, sätt 
brytaren A i läge 0 och tryck på brytaren "Extra 
hydrauliksystem" C. Vrid sedan brytaren A från 
läge 0 till läge 1 eller 2 för att öppna eller stänga 
luckan. 
För att tömma ur betongen, sätt brytaren A i läge 
0, brytaren C i läge 0 och sedan brytaren A i läge 
1 eller 2. Blandarskruven börjar att rotera moturs 
eller medurs genom att trycka cementen utåt. 

För användning av detta tillbehör och respektive 
fjärrkontroll hänvisas till därtill avsedd handbok.

Funktion och Användning

Fas Brytare Läge

A 0 Stopp oljeflöde

BLANDNING B 1
Aktivering av 

blandarskopans 
krets

A 1 eller 2 Blandarskruvens 
rotation

 
LUCK- 

ÖPPNING

A 0 Stopp oljeflöde

C 1
Aktivering av 

blandarskopans 
lucka

A 1 eller 2
Öppna/stänga 

blandarskopans 
lucka

A 0 Stopp oljeflöde

TÖMNING C 0
Aktivering av 

blandarskovelns 
rörelser

A 1 eller 2 Blandarskovelns 
rotation
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Funktion och Användning

Styrspakens rörelser - Joystick 
av flerfunktionstyp - Hydraulisk 
betongskopa
GTH-2506, GTH-4014 och GTH-4018

Innan betongen töms ut ska du försäkra dig 
om att inga personer finns inom maskinens 
aktionsradie.

Håll brytarna A och B nedtryckta och för styrspaken 
av flerfunktionstyp till vänster för att stänga skopans 
lucka eller till höger för att öppna den.

Styrspakens rörelser - Enkel 
joystick - Hydraulisk betongskopa
GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

Innan betongen töms ut ska du försäkra dig 
om att inga personer finns inom maskinens 
aktionsradie.

Håll brytarna A och B nedtryckta och för styrspaken 
av flerfunktionstyp till vänster för att stänga skopans 
lucka eller till höger för att öppna den.

Joystick av flerfunktionstyp med 
aktiveringsknapp (B) och vita styrhjul (A)

Styrspakens rörelser - Dubbla 
joysticks - Hydraulisk betongskopa
GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

Håll brytarna A och B på vänster styrspak 
nedtryckta och för den framåt för att öppna 
skopans lucka eller bakåt för att stänga den.

Joystick av flerfunktionstyp med 
aktiveringsknapp (B) och vita styrhjul (A)

Joystick av flerfunktionstyp med aktiveringsknapp 
(B) och vita styrhjul (A)
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Funktion och Användning

Lastning av tillbehör

Lastning av lastskopa

•	 När skopan används rekommenderas att endast 
fylla skopan med fullständigt indragen bom och 
köra mot högen som ska lastas med raka hjul.

•	 Man ska närma sig vinkelrätt mot lasten som 
ska hanteras och kontrollera med hjälp av 
vattenpasset att maskinen är korrekt parallellförd.

•	 Stick in skopan under lasten och lyft upp den några 
centimeter från marken.

•	 Tippa skopan bakåt så att lasten sätter sig 
ordentligt i skopan.

•	 Lasta materialet långsamt i skopan.

Om det lastas runda produkter eller föremål 
i skopan, som t.ex. oljefat o.s.v., ska dessa 
material fästas med vajrar eller remmar. 
Dessutom ska maskinen köras med låg 
hastighet.

Inte lämplig för grävning i marken.

Använd inte skopan för att lyfta eller transportera 
personer.

Lastning av korg för tegelstenar
•	 Kör int i l l  p latsen där 

materialet förvaras.

•	 Stä l l  ned  korgen  på 
marken.

•	 Öppna grinden.

•	 Lasta materialet.

•	 Stäng grinden  och lås den 
med den medlevererade 
sprinten 1.

Löst material kan falla ned. Se alltid till att 
materialet är rätt placerat inuti korgen och att 
grinden är stängd innan korgen lyfts eller sänks.

Korgen för tegelstenar är projekterad för 
flytt av lastpallar med tegelstenar och annat 
material.  KORGEN FÅR INTE UNDER NÅGRA 
OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDAS SOM EN 
PERSONLIFT! Använd inte korgen för att lyfta 
eller transportera personer!

09.4618.1352

09.4618.1355

14
0 

m
m

75 mm
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Lastning av betongskopa
•	 Kör intill platsen där materialet förvaras.

•	 Ställ ned betongskopan på marken.

•	 Kontrollera att tömningsluckan är stängd. I annat 
fall, vrid spak 2 medurs på manuell version 
eller manövrera manöverspaken på hydraulisk 
version.

•	 Häll i betongen i den övre änden.



Funktion och Användning

Lastning av blandarskopa

För användning av detta tillbehör hänvisas till 
därtill avsedd handbok.
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Funktion och Användning

Transport av lastat material

När materialet har lastats ska du ta hänsyn till följande 
anvisningar:
•	 Undersök transportvägen för att upptäcka 

eventuella risker.
•	 Lyft upp tillbehöret till en transporthöjd på 300 - 

500 mm från marken.
•	 Innan lasten flyttas ska du försäkra dig om att 

den är tillräckligt upphöjd från eventuella föremål 
som kan finnas i närheten.

•	 Undvik att transportera lasten på alltför ojämn 
mark.

•	 Följande sluttningar är tillåtna under transporten: 
10 % nedåt, 15 % uppåt och 5 % åt sidan.

•	 Inled rörelsen med en så låg hastighet som 
möjligt.

•	 Tillåt inte att personal passerar under eller 
befinner sig under lasten. 

•	 Lämna inte en last utan uppsikt.
•	 Avlägsna alla personer som befinner sig på 

området innan lasten flyttas.
 

       

•	 Vid körning uppför en sluttning med lastat 
tillbehör: kör alltid framåt och med lasten i så 
lågt läge som möjligt.

•	 Vid körning i nedförsbackar med lastat tillbehör 
ska maskinen alltid köras bakåt.

•	 Vid körning i uppförsbackar med tillbehör tom 
ska maskinen alltid köras bakåt.

•	 Vid körning i nedförsbackar med tillbehör tom 
ska maskinen alltid köras framåt.

Nedställning av lasten på marken

Innan en last lyfts upp ska du välja en plats där den 
ska ställas ned. Iordningställandet av denna plats 
beror på typen av last.
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Korta uppehåll och 
urdriftsättning av tillbehör
Lossa tillbehöret från maskinen på följande sätt:

•	 Kör i närheten av platsen där det monterade 
tillbehöret ska ställas.

•	 Ställ ned tillbehöret på marken.

•	 Stäng av maskinens motor.

•	 Lossa tillbehörets hydrauliska ledningar från 
bommens kopplingar.

•	 Starta om motorn.

•	 Manövrera därtill avsedd manöverspak för att 
frikoppla tillbehöret från hållarramen.

•	 Sänk ned bommen med hållarramen tippad 
framåt för att haka loss tillbehörets övre fäste. 

•	 Backa med maskinen.

Parkering och Urdriftsättning
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Instruktioner för transport och lyft

• Skopa 500 liter 59.0201.9019GT

  

• Skopa 800 liter 59.0201.9020GT 

11.3in/
289mm

31.8in/
810mm

38.5in/980mm

14.3in/
365mm

10.5in/
268mm

21.2in/
541mm

10in/
254mm

17.28in/
439mm

46.25in/1175mm

25.9in/
658mm

11.9in/
303mm

37.1in/
943mm

Flytt av tillbehöret
Använd lämpliga lyfthjälpmedel för att flytta tillbehöret. 
Tekniska specifikationer anges i särskilt kapitel i den 
här bruksanvisningen och på märkplåten.

Last- och blandarskoporna kan flyttas med en 
gaffeltruck.
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Instruktioner för transport och lyft

• Skopa 800 liter 59.0201.9021GT

• Skopa 800 liter 59.0201.9022GT

42.1in/1070mm

11.4in/
292mm

15.8in/
403mm

23.8in/
607mm

8.77in/
223mm

37.0in/
940mm

44.88in/ 1140mm

16.6in/
422mm

22.4in/
570mm

46.10in/
1170mm

12.8in/
327mm

25.8in/
656mm
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Instruktioner för transport och lyft

• Blandarskopa 250 liter 59.0401.2018GT

59.4in/
1510mm

5.6in/
143mm

12.4in/
315mm

13.5in/
344mm

14.2in/
363mm

31.2in/
795mm

33.0in/
840mm

Tyngdpunkten för 
blandarskopans 
struktur

34.2in/
870mm

13.0in/
331mm

32.0in/
815mm

7.5in/
192mm

32.0in/
815mm

Tyngdpunkten för blandarskopan full med cement

Tyngdpunkten för blandarskopans struktur

36.2in/
920mm

1.02in/
26mm

35.0in/
890mm

13.5in/
345mm

17.3in/
441mm

2.4in/
62mmTyngdpunkten för 

blandarskopans struktur

Tyngdpunkten för 
blandarskopan full med cement
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Instruktioner för transport och lyft

• Blandarskopa 500 liter 59.0401.2016GT

69.1in/
1630mm

34.4in/
876mm

28.4in/
723mm

Tyngdpunkten för blandarskopans struktur

35.7in/
909mm

18.7in/
477mm

14.4in/
367mm

42.7in/
1086mm

3.5in/
90mm

5in/
127mm

Tyngdpunkten för 
blandarskopans 

struktur

Tyngdpunkten för blandarskopan 
full med cement

Tyngdpunkten för 
blandarskopans 
struktur

14.6in/
373mm

18.7in/
7.9mm

12.5in/
320mm

18.7in/
17.9mm

38.8in/
986mm 17.1in/

436mm
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• Korg för tegelstenar 59.0401.2032GT

Sätt in gafflarna i de därtill avsedda fickorna 1      





Instruktioner för transport och lyft

• Betongskopa 500 liter
59.0401.2028GT
59.0401.2029GT

• Betongskopa 800 liter
59.0401.2030GT
59.0401.2031GT

Sätt in gafflarna i de därtill avsedda fickorna 1
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Instruktioner för transport och lyft

• Korg för tegelstenar
59.0401.2032GT

Tyngdpunkten i korgen full 
med tegelstenar

45.2in/
1150mm

47.6in/
1210mm

23.8in/
605mm

23.2in/
590mm

23.2in/
590mm

15.8in/
402mm

32.4in/
825mm

28.9in/
736mm

41.1in/
1046mm
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Instruktioner för transport och lyft

• Betongskopa 500 liter med manuell tömning
59.0401.2028GT

 

49.21in/
1250mm

24.7in/
629mm

51.9in/
1320mm

45.27in/
1150mm

23.14in/
588mm

26.49in/
673mm

24.76in/
629mm

23.14in/
588mm
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Instruktioner för transport och lyft

• Betongskopa 500 liter med hydraulisk tömning
59.0401.2029GT

���

24.7in/
628mm

49.2in/
1250mm

51.9in/
1320mm

45.2in/
1150mm

23.3in/
593mm

26.4in/
673mm

24.7in/
628mm

23.3in/
593mm
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Instruktioner för transport och lyft

• Betongskopa 800 liter med manuell tömning
59.0401.2030GT

49.21in/
1250mm

24.7in/
629mm

59.8in/
1520mm

45.2in/
1150mm

23.1in/
588mm

34.3in/
873mm

24.7in/
629mm

23.1in/
588mm
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Instruktioner för transport och lyft

• Betongskopa 800 liter med hydraulisk tömning
59.0401.2031GT

���

���

49.21in/
1250mm

24.7in/
629mm

59.8in/
1520mm

45.2in/
1150mm

23.1in/
589mm

34.3in/
873mm

24.7in/
629mm

23.1in/
589mm
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Underhåll

Symbolförklaring för underhåll

Följande symboler har använts i denna handbok 
för att underlätta förståelsen av instruktionerna. 
En eller flera symboler i början av en 
underhållsprocedur indikerar följande situationer.

Indikerar att det är nödvändigt 
att använda verktyg för att utföra 
proceduren.

Indikerar att det är nödvändigt att 
använda nya komponenter för att 
utföra proceduren.

Indikerar att det är nödvändigt att 
utföra proceduren med kall motor.

Ta hänsyn till och respektera 
följande: 

 5 Operatören ska endast utföra det löpande 
underhåll som beskrivs i handboken.

 5 Ingreppen för det löpande underhållet ska 
endast utföras av tekniskt kvalificerad personal, 
baserat på tillverkarens tekniska specifikationer 
och de krav som anges i handboken över 
användarens ansvar.
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Programmerat underhåll

Maskinerna som förblir ur drift under mer än tre 
månader ska undergå en kontroll var tredje månad 
innan den åter tas i drift.

Modell
Serienummer
Datum

Timmätare
Maskinens ägare

Inspektionerad av (versaler)
Inspektörens underskrift
Inspektörens befattning
Inspektörens företag
Instruktioner

· Gör kopior av denna rapport som ska användas under varje 
kontroll.

· Välj lämplig/a kontrollista/kontrollistor för den typ av kontroll 
som ska utföras.

Dagligen eller var 8:e timme
Inspektioner: A

· Kryssa för den lämpliga rutan i slutet av varje kontrollprocedur.
· Använd procedurerna steg för steg som indikeras i detta 

kapitel för att förstå hur man utför kontrollerna.
· Om en kontroll får ett ”N”, ska maskinen markeras och tas 

ur drift, reparera den och kontrollera den på nytt. Kryssa för 
rutan ”R” efter reparationen

Underhåll

Kontrollista A J N R
A-1 Handböcker och dekaler

A-2 Förberedande kontroll

A-3 Funktionstest

A-4    Kedjor
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3 Öppna operatörshandboken och gå till kapitlet 
om kontroll av dekaler. Kontrollera noggrant alla 
de dekaler som är anbringade på maskinen och 
kontrollera att de är hela och läsliga.

 ~ Resultat: Maskinen är utrustad med alla 
nödvändiga dekaler och de är läsliga och i bra 
skick.

 9 Resultat: Maskinen är inte utrustad med alla 
nödvändiga dekaler. En eller flera dekaler är 
oläsliga och i dåligt skick. Ta maskinen ur drift 
tills dekalerna har bytts ut.

4 Lägg alltid tillbaka handböckerna i facket efter att 
ha konsulterat dem.

Obs! För att begära utbyte ab handböcker eller 
dekaler, kontakta den auktoriserade återförsäljaren 
för Genie eller Genie Industries.

A-1
Kontroll av handböcker och skyltar

Specifikationerna från Genie kräver att denna 
procedur utförs var 8:e timme eller eventuellt 
dagligen.

Det är  v ikt igt  at t  hål la operatörs-  och 
säkerhetshandböckerna i bra skick för att garantera 
en säker användning av maskinen. Varje maskin 
är försedd med handböcker som ska förvaras 
i facket som finns i förarhytten. En oläslig eller 
bristfällig handbok ger inte de säkerhets- eller 
driftinstruktioner som är nödvändiga för att garantera 
säkra arbetsförhållandena.

Det är obligatoriskt att även hålla operatörs- och 
säkerhetshandböckerna i bra skick för att garantera 
en säker användning av maskinen. Dekalerna 
signalerar de många potentiella farorna i samband 
med användning av denna maskin till operatören 
och personalen. Dessutom ger de information till 
användaren om användning och underhåll. En oläslig 
dekal kan inte kommunicera en procedur eller en 
fara till personalen och kan ge upphov till farliga 
användningsförhållanden.

1 F ö r s ä k r a  e r  o m  a t t  o p e r a t ö r s -  o c h 
säkerhetshandböckerna är fullständiga och finns 
till hands i förvaringsfacket inuti förarhytten.

2 Se över sidorna i varje handbok för att kontrollera 
att de är läsliga och i bra skick.

 ~ Resultat: Operatörshandboken är korrekt för 
maskinen och alla handböckerna är läsliga och 
i bra skick.

 9 Resultat: Operatörshandboken är inte korrekt 
för maskinen eller så är alla handböckerna 
oläsliga och i dåligt skick. Ta maskinen ur drift 
tills handboken har bytts ut.

Underhåll
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A-2
Förberedande kontroll

Specifikationerna från Genie kräver att denna 
procedur utförs var 8:e timme eller eventuellt dagligen.

Utförande av en förberedande kontroll är avgörande 
för att kunna garantera en säker maskinfunktion. 
Den förberedande kontrollen är en okulärbesiktning 
som utförs av operatören före varje arbetspass för 
att fastställa om det förekommer felfunktioner på 
maskinen innan funktionstestet utförs. Syftet med 
den förberedande kontrollen är dessutom att fastställa 
om det är nödvändigt att utföra ingrepp för löpande 
underhåll. 

Underhåll

A-3
Funktionstest

Specifikationerna från Genie kräver att denna 
procedur utförs var 8:e timme eller eventuellt dagligen.

Utförande av funktionstestet är avgörande för 
att kunna garantera en säker maskinfunktion. 
Funktionstestet har tagits fram med syfte att upptäcka 
eventuella fel innan maskinen används. Använd 
aldrig maskinen om något fel förekommer. Om något 
fel förekommer ska detta markeras och maskinen 
sättas ur funktion.

A-4
Kontroll av kedjor
Kontrollera kedjorna och schacklar som används för 
att fästa betongskopan och korgen för tegelstenar i 
redskapshållarplattan. 
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Tekniska Data

Lastskopa 500 liter
kod 59.0201.9019GT
för GTH-2506







TEKNISKA DATA 

 Bredd 2024 mm 

 Höjd 940 mm

 Längd 1175 mm 

Vikt 420 kg 

Kapacitet 800 L

Tyngdpunkt - Bredd 1012 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 303 mm

Tyngdpunkt - Längd 658 mm

Lastskopa 800 liter
kod 59.0201.9020GT
för GTH-2506







TEKNISKA DATA 

 Bredd 2024

 Höjd 810 mm

 Längd 980 mm

Vikt 355 kg

Kapacitet 500 L 

Tyngdpunkt - Bredd 1012 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 268 mm

Tyngdpunkt - Längd 541 mm 
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Tekniska Data

Lastskopa 800 liter
kod 59.0201.9021GT
för GTH-4014,GTH-4018, GTH-5021R

TEKNISKA DATA 

 Bredd 2435

 Höjd 940 mm

 Längd 1070 mm

Vikt 450 kg

Kapacitet 800 L 

Tyngdpunkt - Bredd 1217.5 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 292 mm

Tyngdpunkt - Längd 607 mm







TEKNISKA DATA 

 Bredd 2435 mm

 Höjd 1170 mm

 Längd 1140 mm

Vikt 510 kg

Kapacitet 800 L 

Tyngdpunkt - Bredd 1217.5 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 327 mm

Tyngdpunkt - Längd 656 mm

Lastskopa 800 liter
kod 59.0201.9022GT
för GTH-4016R, GTH-4018R
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Tekniska Data

Blandarskopa 250 liter
kod 59.0401.2018GT
för GTH-2506

Blandarskopa 500 liter
kod 59.0401.2016GT
för GTH-4014, GTH-4018

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1510 mm

 Höjd 840 mm

 Längd 795 mm

Vikt 460 kg

Kapacitet 250 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 953 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 344 mm

Tyngdpunkt - Längd 363 mm

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1650 mm

 Höjd 990 mm

 Längd 880 mm

Vikt 550 kg

Kapacitet 500 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 723 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 456 mm

Tyngdpunkt - Längd 373 mm
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Tekniska Data

Korg för tegelstenar
kod 59.0401.2032GT
för alla modeller

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1210 mm

 Höjd 1150 mm

 Längd 825 mm

Vikt 120 kg

Kapacitet 500 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 605 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 590 mm

Tyngdpunkt - Längd 402 mm
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Tekniska Data

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1110 mm

 Höjd 1320 mm

 Längd 1110 mm

Vikt 230 kg

Kapacitet 500 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 588 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 673 mm

Tyngdpunkt - Längd 629 mm

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1110 mm

 Höjd 1320 mm

 Längd 110 mm

Vikt 244 kg

Kapacitet 500 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 593 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 673 mm

Tyngdpunkt - Längd 628 mm

Manuell betongskopa 500 liter 
kod 59.0401.2028GT
för alla modeller

Hydraulisk betongskopa 500 liter
kod 59.0401.2029GT
för alla modeller
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Manuell betongskopa 800 liter
kod 59.0401.2030GT
för GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH- 
4018R 

Hydraulisk betongskopa 800 liter
kod 59.0401.2031GT
för GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH- 
4018R

Tekniska Data

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1110 mm

 Höjd 1520 mm

 Längd 1110 mm

Vikt 250 kg

Kapacitet 800 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 588 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 873 mm

Tyngdpunkt - Längd 629 mm

TEKNISKA DATA 

 Bredd 1110 mm

 Höjd 1520 mm

 Längd 1110 mm

Vikt 264 kg

Kapacitet 800 liter 

Tyngdpunkt - Bredd 589 mm 

Tyngdpunkt - Höjd 873 mm

Tyngdpunkt - Längd 629 mm
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Lasttabeller

GTH-2506, Lastskopa och Blandarskopa 250 liter 

GTH-2506

09.4618.1426
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Lasttabeller

GTH-4014, Lastskopa och Blandarskopa 500 liter 

GTH-4014

09.4618.1751

GTH-4014

09.4618.1752
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GTH 4018, Lastskopa och Blandarskopa 500 liter

GTH-4018

09.4618.1724

GTH-4018

09.4618.1725

Lasttabeller
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Lasttabeller

GTH-4016R, Lastskopa och Blandarskopa 

09.4618.1942

GTH-4016 R

0°
180°

09.4618.1941

GTH-4016 R

± 90°
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09.4618.1940

GTH-4016 R

0°
180°

09.4618.1939

GTH-4016 R

± 90°

Lasttabeller

GTH-4016R, Lastskopa och Blandarskopa 
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Lasttabeller

GTH-4018R, Lastskopa och Blandarskopa 

09.4618.1854

GTH-4018 R

0°
180°

09.4618.1853

GTH-4018 R

± 90°

09.4618.1852

GTH-4018 R

± 90°

0°
180°



December 2015

58                                                                    SKOPA - KORG                                      Kod 57.0303.5261

Första utgåva - Andra tryckning

Lasttabeller

GTH-5021R, Lastskopa och Blandarskopa

GTH-5021 R

09.4618.1708

GTH-5021 R

09.4618.1709

0°
180°

GTH-5021 R

09.4618.1710

± 90°
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Lasttabeller

GTH-2506, Korg för tegelstenar och Betongskopa

09.4618.1637

GTH-2506
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Lasttabeller

GTH-4014, Korg för tegelstenar och Betongskopa

GTH-4014

09.4618.1639

GTH-4014

09.4618.1641
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GTH-4018, Korg för tegelstenar och Betongskopa

GTH-4018

09.4618.1715

GTH-4018

09.4618.1714

Lasttabeller
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Lasttabeller

GTH-4016R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

09.4618.1925

GTH-4016 R

0°
180°

09.4618.1926

GTH-4016 R

± 90°
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09.4618.1923

0°
180°

GTH-4016 R
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Lasttabeller

GTH-4016R, Korg för tegelstenar och Betongskopa
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Lasttabeller

GTH-4018R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

09.4618.1849

0°
180°

GTH-4018 R

09.4618.1851

± 90°

GTH-4018 R

GTH-4018 R

09.4618.1850

± 90°

0°
180°
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Lasttabeller

GTH 5021R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

GTH-5021 R
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Scheman

Hydraulschema
Endast för hydraulisk betongskopa
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Scheman

Hydraulschema
Endast för blandarskopa
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Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse

TEREX Global GmbH nedan deklarerar att maskinen som beskrivs nedan uppfyller bestämmelserna i 
följande direktiv: 
1. Direktiv 2006/42/EG, Maskindirektivet.
Maskinen som beskrivs nedan är lämplig för Genie teleskoplastarmodeller som specificeras i 
operatörshandboken.
Modell/Typ:
Beskrivning:
Serienummer:
Tillverkningsdatum:
Tillverkningsland:
Tillverkare:
TEREX Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Schweiz
Europeisk representant:
Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lincolnshire
NG31 6BH Storbritannien
Auktoriserad undertecknare:
Utfärdandeplats:
Utfärdandedatum:
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