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Innledning  

Viktig 
Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og 
betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. 
Kun opplært og autorisert personell har lov til å 
bruke denne maskinen. Denne håndboken skal 
anses som en permanent del av maskinen, og skal 
til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. 
Kontakt oss dersom du har spørsmål. 
 

Kontakt oss: 
Internett: www.genielift.com 

E-post: awp.techpub@terex.com 
 

Godkjente modeller 
Modell Serienummer 

S-40/45 fra S4016H-22550 

S-40/45 XC fra S40XCH-101 

S-40/45 TRAX fra S4016H-22550  

S-60/65 fra S60H-36659 

S-60/65 XC fra S60XCH-45001 

S-60 X fra S60H-36659 

S-60 HC fra S60H-36659 

S-60/65 TX fra S60H-36659 

S-80/85 fra S85H-13582 

S-80 X fra S85H-13582 

S-80/85 XC fra S80XCH-101 
 

 

Modell Serienummer 

S-100 fra S100D-1672 

S-105 fra S105D-1665 

S-120 fra S120D-1705 

S-125 fra S125D-1660 

S-100 HD fra S100D-1672 

S-120 HD fra S120D-1705 

SX-105 XC fra SX105D-174 

SX-135 XC fra SX135H-127 

SX-125 XC fra SX125D-101 

SX-150 fra SX150H-201 

SX-180 fra SX180H-365  

Z-60/34 fra Z60H-746 

Z-60/37 fra Z60H-746 

Z-62 fra Z62H-3077 

Z-80/60 fra Z80H-6076 

Z-135 fra ZX135H-2889 

ZX-135 fra ZX135H-2889 

 
Ikke installer 
adgangsdekksystemet på andre 
Genie-produkter enn de tiltenkte 
modellene. 

 
Adgangsdekket kan bare 
monteres på plattformens midtre 
rekkverk. Adgangsdekket kan 
aldri monteres på det øvre 
rekkverket. 

 
Ikke betjen bommen og bruk 
adgangsdekket samtidig. 

 

Copyright © 2018 Terex Corporation 

Første utgave: Andre opplag, Juni 2019 

Genie er et registrert varemerke for Terex South Dakota, Inc. i 
USA og i flere andre land. 

Dette tilleggsutstyret er i samsvar med 
ANSI/SAIA A92.20 
CAN/CSA B.354.6 
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Veiledning for Genie selvdrevne 
bomprodukter og  
Lift Tools-adgangsdekk 
Bomstøttede løfteplattformer er konstruert for å 
transportere personell med redskaper og 
materialer til et arbeidssted over bakkenivå. Når 
plattformadgangen er begrenset og personellet 
trenger adgang til et arbeidsområde som er høyere 
enn deres rekkevidde, fungerer adgangsdekket 
som en forhøyelse over hovedunderlaget slik at 
personellet kan nå en høyere arbeidshøyde. 

Dette dokumentet gir veiledning i bruk av 
adgangsdekket på Genie selvdrevne 
bomprodukter. 

Definisjoner 
Kvalifisert person 

En «kvalifisert person» er en person som ved 
anerkjent grad, sertifikat eller yrkesstatus, eller ved 
omfattende kunnskap, opplæring og erfaring, har 
vist evne til å løse problemer forbundet med 
gjenstanden, arbeidet eller prosjektet. 

 

Genies motorstyrte bommer kan brukes til 
løfting med følgende retningslinjer: 

1 Eieren/arbeidsgiveren/brukeren/operatøren av 
bommen er ansvarlig for å sørge for fallvern for 
bomoperatører. 

2 En «kvalifisert person» med kunnskap om 
fallbeskyttelsesforskrifter og -systemer må 
utforme arbeidsområdet og 
adgangsdekksystemet for å ivareta 
arbeidernes sikkerhet. 

3 Genie-bommer er stabilitetstestet på jevnt 
underlag med godkjent lastekapasitet i 
plattformen. Totalvekten av adgangsdekket må 
ikke overskride 300 pund / 136 kg. 

Merk: Vekten av adgangsdekkenheten 
(36 pund / 16 kg) må trekkes fra 
plattformkapasiteten den er montert på. 

4 Festing og bruk av et adgangsdekk må 
godkjennes og autoriseres av utstyrseieren.  

5 Det er utstyrseierens og/eller kontraktørens 
ansvar å gjennomføre en risikoanalyse ved 
bruk av adgangsdekket, og forsikre seg om at 
utstyret oppfyller essensielle helse- og 
sikkerhetskrav for arbeidsstedet samt lokale, 
statlige, provinsielle og føderale regler og, 
bestemmelser og standarder for bruk av 
utstyret. 
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6 Bommen må være på et fast og jevnt underlag 
for å kunne bruke adgangsdekket. 

7 En person som er lært opp i bruk av 
Genie-bommen, skal holde seg på bakken i 
nærheten av maskinens basekontroller for å 
hindre uautorisert bruk og hindre maskinen i å 
bli brukt mens adgangsdekket brukes. 

Krav til eier/arbeidsgiver/ 
bruker/operatør: 
Krav til eier/arbeidsgiver/bruker/operatør: 

1 Operatører må læres opp og kvalifiseres i 
sikker bruk av utstyret og bli kjent med den 
spesifikke modellen av Genie-utstyret på 
følgende måte: 

 Bli kjent med og følg bruker- og 
sikkerhetshåndbøkene, merkene og 
advarslene for utstyret. 

 Forstå alle kontrollfunksjoner. 

 Vær oppmerksom på og forstå alle 
sikkerhetsinnretninger som er spesifikke for 
utstyret som brukes. 

 Få instruksjon i hvordan farer unngås. 

2 Følg alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, 
lokale, regionale og nasjonale regler og 
forskrifter samt standarder knyttet til bruken av 
utstyret. 

3 Utstyret må være i god stand og utførelse. 

Til gjengjeld for veiledning fra Genie samtykker 
herved utstyrseieren, arbeidsgiveren, brukeren og 
operatøren i å kompensere og holde Terex USA og 
dets morselskaper og tilknyttede selskaper 
skadesløse mot hvilke som helst (erstatnings)krav, 
søksmål, tap, kostnader og rettslige utgifter 
forårsaket av, på grunnlag av eller som et resultat 
av enhver uaktsom handling eller forsømmelse ved 
betjening av utstyret; manglende overholdelse av 
kriteriene i denne brukerhåndboken relatert til bruk 
av en bom med et adgangsdekk, samt 
sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene i 
brukerhåndboken. Ved å fortsette å bruke en 
bom med et adgangsdekk samtykker du i å 
følge kravene i brukerhåndboken, inkludert 
angitt skadeserstatning. Dersom du ikke 
samtykker, skal du ikke fortsette tiltenkt bruk. 
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Fare 

Dersom instruksjonene og 
sikkerhetsreglene i denne 
håndboken ikke følges, kan det føre 
til dødsfall eller alvorlige 
personskader. 

Merk 

Lift Tools™-adgangsdekket oppfyller kravene på 
ANSI/CSA-markeder. Det er forbudt å bruke 
utstyret på alle andre markeder. 

 

Adgangsdekket kan bare brukes på 
Genie-bomstøttede løfteplattformer utstyrt med 
følgende plattformer på 8 fot / 2,4 m: 

 Plattformer med svingbom med sideinngang 

 

 TRI-inngangsplattformer 

Merk: Bare åttefots TRI-inngangsplattformer. 

Seksfots plattformer forbudt. 

 

Bruk på alle andre maskiner er forbudt. 
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Bruk av adgangsdekket med 
ovennevnte tilleggsutstyr vil 
medføre alvorlig personskade, 
eventuelt død. 

Adgangsdekket kan ikke brukes med maskiner 
utstyrt med følgende: 

 Panelkrybbe (ekstrautstyr) 

 Svingbom i midten (ekstrautstyr) 

 Traveling Fall Arrest Anchor System 
(Fallsikringsforankringssystem) 

 Halv trådduk (ekstrautstyr) 

 Hel trådduk (ekstrautstyr) 

 Bomlåsenhet (på svingportsiden) 

 En hvilken som helst flybeskyttelse 
(tilleggsutstyr) 

 
Bruk av adgangsdekket med 
ovennevnte tilleggsutstyr vil 
medføre alvorlig personskade, 
eventuelt død. 

Adgangsdekket kan ikke brukes med maskiner 
utstyrt med følgende: 

 Plattformer med frontinngang 

 

 Lift Tools™ adgangsdekk – 
sikkerhet 

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og 
instruksjoner som følger med Adgangsdekk. 

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. 
Adgangsdekket og håndtaksenheten veier 36 pund 
/ 16 kg. Vekten av adgangsdekkenheten vil 
redusere godkjent lastekapasitet, og må trekkes fra 
den totale plattformbelastningen.  

Adgangsdekkenheten og håndtaket må monteres 
for bruk sammen. 

Påse at adgangsdekket er sikkert installert. Bare 
bruk foldehåndtaket for å oppnå stabilitet. 

Når adgangsdekkstrukturen er festet, skal denne 
håndboken til enhver tid oppbevares sammen med 
maskinen. 

Adgangsdekket kan transporteres på det midtre 
rekkverket når alle låsemekanismer er innkoblet og 
sikkert festet til plattformen. Plattformen må til 
enhver tid være parallell med bakken under 
transport. 

 
Ikke bruk adgangsdekket 
dersom det er is, fett eller 
smuss på det midtre 
rekkverkets overflater. 

 
Ikke betjen bommen når 
operatøren er frigjort og står på 
adgangsdekket. 
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Forklaringer på symboler og 
faremerking 

 

Adgangsdekket veier 
36 pund / 16 kg 

 

Les tillegget, 
delenummer 
1292178. 

 

Fare for velt  

 

Maksimumskapasitet
300 pund / 136 kg. 

 

Inspeksjon før bruk 

 Sørg for at bruker-, sikkerhets- og 
ansvarsveiledningene og alle nødvendige 
tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i 
oppbevaringsboksen på plattformen. 

 Sørg for at all merking er på plass, og at den er 
leselig. 

Kontroller adgangsdekket for skade og slitasje, 
feilinstallerte, løse eller manglende deler og 
uautoriserte modifikasjoner. 

 Muttere, bolter og andre festeanordninger 

 Sprekker i sveisesømmer eller gods 

 Bulker og skade på adgangsdekket 

 Kontroller plattformenhetens plassering. 
Plasseringen må være uskadet og fritt for 
smuss, is og olje. Det må ikke være glatte 
overflater. 

 

Kontroll av merking 
Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er 
leselige og på plass. Merker kan variere avhengig 
av maskinutførelse. 

Delenr. Merking – beskrivelse Ant.

1281174 Merke, festesnor, falldemping  8

1292288 Merke, maksimumskapasitet, melding, 
adgangsdekk 

1

1292288FR Merke, maksimumskapasitet, melding, 
adgangsdekk 

1

1292289 Merke, maksimumskapasitet, symbol, 
adgangsdekk 

1

 
 

36 lbs/
16 kg

1292178
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Betjeningsinstruksjoner 

Betjening av Lift Tools™-adgangsdekket 

1 Verifiser at installasjonsinstruksjonene for 
adgangsdekket er fulgt, og at adgangsdekket 
og håndtaket er sikret med låsepinner til 
plattformrekkverkene. 

 
Fare for velt. Vekten av 
adgangsdekkenheten vil 
redusere godkjent 
lastekapasitet, og må trekkes 
fra den totale 
plattformbelastningen. 

 

Alle brukere må benytte 
sikkerhetsbelte eller sele 
i henhold til offentlige 
forskrifter. Fest 
sikkerhetstauet til 
forankringen på 
plattformen. Festesnoren 
skal trekkes seks tommer
tilbake. 

 

Ikke sitt, stå eller klatre 
på plattformens 
beskyttelsesrekkverk 
eller adgangsdekkets 
fotbrett. Stå stødig på 
plattformen og gulvet på 
adgangsdekket til  
enhver tid. 

2 Trekk i låsepinnen på høyre side av trinnet for 
å senke og svinge adgangsdekkets trinn 
nedover. 

3 Roter håndtaket opp til vertikal posisjon. Skru 
fast håndtaket med 3/8-tommer-låsepinnen på 
håndtaksenheten. 

Årlig inspeksjon 
Inspiser med tanke på manglende eller løse 
komponenter. 

Kontroller at alle festemidler sitter godt. 

Inspiser alle komponentene med tanke på skade 
og slitasje. Kontroller med tanke på sprekker, 
bøyer og korrosjon. 

Inspiser alle sveisesømmer med tanke på 
sprekker. 

Verifiser at adgangsdekket roterer fritt rundt høyre 
inngang på det midtre rekkverket. 

Verifiser at låsekammen går på plass med et 
hørbart klikk på det midtre rekkverket, og låses på 
plass i låsepinnen på dekket. 

Verifiser at låsepinnen på trinnet går på plass med 
et hørbart klikk både i åpen og lukket posisjon. 

Verifiser at håndtaket roterer fritt rundt 
skulderbolten. 

Inspiser låsehaken, og lås håndtaket både oppover 
og nedover. 
 

Inspeksjon etter et fall 
Merk: Dersom en operatør faller, må 
adgangsdekket og Genie-bommen øyeblikkelig tas 
ut av drift og inspiseres av en «kvalifisert person». 
Bestås inspeksjonene listet opp nedenfor, kan de 
tas i drift igjen. 

Inspiser alle strukturkomponentene til 
adgangsdekket og Genie-bommen. Skift ut 
eventuelle bøyde eller skadde komponenter. Skift 
ut eventuelle komponenter med sprekker i 
sveiseskjøtene. Skift ut alle monteringsfestemidler 
for adgangsdekket. 

Utfør en årlig inspeksjon av adgangsdekket 

Utfør en årlig inspeksjon både av adgangsdekket 
og Genie-bommen før betjening. 
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Monteringsanvisning  

 

Les og følg: 
 Denne prosedyren skal utføres av en person 

som er autorisert til å installere 
adgangsdekket. 

 En skadet eller feilfungerende maskin må 
øyeblikkelig merkes og tas ut av drift. 

 Reparer enhver maskinskade eller feilfunksjon 
før maskinen betjenes. 

 

Før installasjon 
 Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og 

betjeningsinstruksjonene i den aktuelle 
Genie-brukerhåndboken og tilleggene. 

 Forsikre deg om at alle nødvendige verktøy og 
deler er tilgjengelige og klare for bruk. 

 Les denne prosedyren i sin helhet, og følg 
instruksjonene. 

Merk: Se illustrasjonsside for 
monteringsanvisninger. 

Innhold i sett 1291798GT 
(8 fots / 2,4 m plattform) 
Beskrivelse Genie-delenummer Ant.:

(1) Brukerhåndbok, tillegg 1292178GT 1

(2) Merking, 

maksimumskapasitet, melding 

1292288GT 2

(3) Merking, 

maksimumskapasitet, symbol 

1292289GT 2

(4) Merking, kosmetisk, Lift 
Tools-adgangsdekk 

1292296GT 1

(5) Enhet, dekk — 1

(6) Enhet, håndtak — 1

(7) U-bolt, 1,5 x 3/8 — 2

(8) Låsemutter (flensmutter), 
3/8—16 

— 4

(9) Fender-, gummi, 5/16—18 — 1

(10) Mutter, 5/16—18 — 1

(11) Låsemutter (flensmutter), 
5/16—18 

— 1
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Dekkinstallasjon 

Merk: Dekkenheten kan bare installeres på 
plattformens midtre rekkverk. 

1 Skyv høyre side av dekkenheten slik at den er i 
full kontakt med plattformens midtre rekkverk 
(se illustrasjon på følgende side). 

2 Trekk i låsepinnen på venstre side av 
dekkenheten for å frigi låsekammen. 

3 Senk dekkenheten ned på venstre side av 
midtre rekkverk inntil den har full kontakt med 
låsekammen. 

Merk: Du vil høre et klikk når låsepinnen er helt på 
plass. 

4 Posisjoner og skru dekkenheten til det vertikale 
rekkverket med sjakkelen og sperrehaken. 

5 Trekk i låsepinnen, og roter trinnet helt ned. 

Merk: Du vil høre et klikk når låsepinnen er helt på 
plass. 

 

Håndtaksinstallasjon 

Merk: Håndtaksenheten må alltid være montert og 
tilgjengelig nær adgangsdekket når adgangsdekket 
er montert. 

1 Monter håndtaksenheten til plattformens 
rekkverk ved hjelp av både U-boltene og 3/8—
16-nylock-flensmutterne. Ikke trekk til for hardt. 

2 Installer 5/16—18-mutteren på gummifenderen. 
Installer fenderenheten i håndtaksformen, og 
skru fast med 5/16—18-låsemutteren. Trekk 
ikke til på dette stadiet. 

3 Roter håndtaket opp til vertikal posisjon. Skru 
fast håndtaket med 3/8-tommer-låsepinnen på 
håndtaksenheten. 

4 Juster mutteren inne i gummifenderen inntil 
fenderen har full kontakt med håndtaket. Trekk 
til 5/16—18-låsemutteren. 

5 Sett den medfølgende brukerhåndboken i 
oppbevaringsboksen i plattformen. 
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1 Låsepinne  5 Låsemutter (flensmutter), 5/16—18 

2 Enhet, håndtak  6 U-bolt 

3 Fender-  7 U-bolt, 3/8—16 

4 Mutter, 5/16—18  8 Låsepinne for vertikalt rekkverk 

5 Låsemutter (flensmutter), 3/8—16  9 Enhet, dekk 
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