
Brukerhåndbok
Third Edition

Second Printing

Part No. 97550NW



Genie Superlift Advantage Delenr. 97550NW

Brukerhåndbok Tredje utgave • Andre opplag

Copyright © 1994 Genie Industries

Første utgave: Tredje opplag, juni 1994

Andre utgave: Sjette opplag, september 2001

Tredje utgave: Andre opplag, mars 2006

”Genie” og ”Superlift” er registrerte varemerker
for Genie Industries i USA og i flere andre land.

   Trykt på resirkulert papir  L

Trykt i USA

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. Ved spørsmål,
ta kontakt med Genie Industries.

Innhold

Side
Sikkerhetsregler .......................................................... 1
Tegnforklaring ............................................................. 6
Inspeksjon før bruk ..................................................... 8
Funksjonstester ........................................................ 10
Inspeksjon av arbeidsplassen ................................... 14
Betjeningsinstruksjoner ............................................. 15
Tabeller over lastekapasitet ...................................... 17
Instruksjoner for transport og løfting .......................... 19
Merking ..................................................................... 20
Spesifikasjoner ......................................................... 24

Kontakt oss:

Internett: http://www.genielift.com
e-post: techpub@genieind.com



Delenr. 97550NW Genie Superlift Advantage 1

BrukerhåndbokTredje utgave • Andre opplag

Sikkerhetsregler

Advarsel

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

Bruk ikke denne maskinen før:

Du har lest og følger prinsippene for sikker bruk
av maskinen som finnes i denne
brukerhåndboken.

1 Unngå farlige situasjoner.

Les og forstå sikkerhetsreglene
før du går videre til neste avsnitt.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Du har lest, forstått og vil følge produsentens
instruksjoner og sikkerhetsregler – sikkerhets-
og brukerveiledning og merkingen på maskinen.

Du har lest, forstått og vil følge arbeidsgivers
sikkerhetsregler og reglement for
arbeidsplassen.

Du har lest, forstått og vil følge alle aktuelle
forskrifter fra myndighetene.

Du har gjennomgått kvalifisert opplæring i sikker
bruk av maskinen.
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Fallfare

Ikke bruk maskinen til å løfte personer eller til
å stå på.

Ikke stå på lastetilbehøret.

Ikke klatre på masten.

Fare for velt

Ikke hev lasten dersom ikke stabilisatorene (hvis
montert) og beina er senket helt og låst, og hjulene
er helt nede i bakken.

Ikke hev lasten dersom
ikke låsepinnene til beina
er satt skikkelig inn i beina
og sokkelen.

Ikke fjern låsepinnene
mens maskinen er lastet
og/eller hevet.

Lasten må kun heves eller forlenges dersom
maskinen er plassert på et fast og plant underlag.

Før bruk må området kontrolleres for skrenter, hull,
humper, skrot, ustabile eller glatte overflater og
andre mulige farlige forhold.

SIKKERHETSREGLER

Ikke hev lasten dersom
lastetilbehøret ikke er
skikkelig sikret til
maskinen.

Ikke bruk klosser til å få
maskinen i vater.

Ikke flytt maskinen med
hevet last, bortsett fra små
justeringer av posisjonen.

Ikke bruk maskinen i sterk vind eller sterke
vindkast. Økning av lasteflaten vil gjøre maskinen
mindre stabil i vind.

Ikke forlat en hevet last ved sterk vind dersom ikke
maskinen er skikkelig bardunert.

Ikke utsett maskinen for horisontale krefter eller
sidelengs belastning ved å heve eller senke en last
som sitter fast, eller en overhengende last.
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Spenning Minimums sikkerhets-
avstand

Fase til fase Meter

0 til 300 V Unngå kontakt

300 V til 50 KV 3,1

50 KV til 200 KV 4,6

200 KV til 350 KV 6,1

350 KV til 500 KV 7,6

500 KV til 750 KV 10,7

750 KV til 1.000 KV 13,7

SIKKERHETSREGLER

Fare for elektrisk støt

Denne maskinen er ikke
isolert og vil ikke gi noen
beskyttelse mot elektrisk
støt.

Ikke rør maskinen dersom
den er i kontakt med
strømførende ledninger.
Brukerne må ikke berøre
eller betjene maskinen før
strømledningene er koblet fra.

Hold god avstand til strømledninger og elektriske
apparater i henhold til aktuelle nasjonale forskrifter
og tabellen under.

Ta høyde for at masten kan bevege seg, og at
ledningene kan svaie, og se opp for sterk vind og
vindkast.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

Fare for personskade

Ikke ta tak i kablene.

Ikke støtt stiger eller stillaser inntil noen deler av
denne maskinen.

Ikke bruk denne maskinen på et bevegelig eller
mobilt underlag eller kjøretøy.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Se avsnittet
Tabeller over lastekapasitet.

Unngå skrot og ujevne overflater når du triller
Genie Superlift med beina slått sammen.

Ikke skift ut maskindeler som er vitale for
maskinens stabilitet eller konstruksjon med deler
med annen vekt eller andre spesifikasjoner.

Ikke bruk en bredbeint sokkel eller flat gaffel på en
SLA-20 eller en SLA-25.

Fare ved løft

Bruk riktig løfteteknikk når du løfter eller bikker
maskinen.

Bruk riktig løfteteknikk når du monterer eller fjerner
lastetilbehøret.
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SIKKERHETSREGLER

Klemfare

Ikke hev lasten hvis den ikke er helt sentrert på
lastetilbehøret.

Ikke hev lasten dersom den ikke er skikkelig sikret
til lastetilbehøret.

Ikke stå under eller la
andre gå under maskinen
når lasten er hevet.

Ikke stå under lasten.
Sikkerhetsbremsene
(hvis montert) vil la
lasten falle 30 til 92 cm
før søylene låses.

Ikke senk lasten uten at området under er fritt for
personer og hindringer.

Hold hender og fingre borte fra bein som slås
sammen, og andre steder med potensiell klemfare.

Hold et godt tak i stabilisatoren når låseplatene
løsnes. Stabilisatoren vil falle.

Hold godt fast i beinet når du fjerner låsepinnen.
Beinet vil falle.

Hold et sikkert grep om vinsjhåndtakene til
bremsen er låst. Bremsen er låst når lasten ikke
fører til at vinsjhåndtakene vrir seg.

Justerbar flat gaffel

Ikke hev lasten uten at
låsepinnene er skikkelig satt inn i
gaffelen.

Gaffelforlenger

Ikke hev lasten uten at gaffelforlengeren er
skikkelig festet til gaffelen.

Kollisjonsfare

Kontroller arbeidsplassen
for høye hindringer og
andre mulige farer.

Ikke bikk maskinen
bakover uten at området
under er fritt for personer
og hindringer.

Bruk sunn fornuft og planlegg ved transport av
maskinen i en helling eller bakke.

Ikke last opp maskinen for transport uten at
maskinen og kjøretøyet står plant. Bruk riktig
løfteteknikk når du løfter maskinen.
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SIKKERHETSREGLER

Fare for skade på maskinen

Ikke bruk en ødelagt maskin eller
en maskin som ikke virker som
den skal.

Ikke bruk maskinen dersom
kabelen er slitt, frynset, krøllet
eller skadet.

Ikke bruk en maskin dersom
kabelen går mindre enn 4 runder
rundt trommelen når vognen er
helt senket.

Utfør alltid en grundig
inspeksjon før bruk.

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

Sjekk at brukerhåndboken er komplett, leselig og
befinner seg i oppbevaringsboksen på maskinen.

Sørg for at vinsjen alltid er skikkelig smurt. Se
Genie Superlift - Deler og servicehåndbok for flere
detaljer. Pass på at det ikke kommer olje eller fett
på bremseflatene.

Ikke bruk noen form for smurning på søylenes
overflate.

Fare ved feil bruk

La aldri Genie Superlift stå ubevoktet med last på.
Uvedkommende kan prøve å betjene maskinen
uten tilstrekkelig instruksjon. Dette kan være farlig.

Tegnforklaring

Merkingen på Genie-produkter inneholder symboler,
fargekoder og ord som angir følgende:

Sikkerhetssymbol – brukes til å
varsle personell om potensiell fare
for personskade. Følg alle
sikkerhetsmeldinger som følger
dette symbolet, for å forhindre
mulig personskade eller død.

DANGER
Rødt – brukes til å indikere at det
er oppstått en overhengende fare
som, dersom den ikke unngås, vil
føre til død eller alvorlig
personskade.

WARNING
Oransje – brukes til å indikere at
det er oppstått en potensiell fare
som, dersom den ikke unngås, kan
føre til død eller alvorlig
personskade.

CAUTION
Gult med sikkerhetssymbol –
brukes til å indikere at det er
oppstått en potensielt farlig
situasjon som, dersom den ikke
unngås, kan føre til mindre eller
moderate personskader.

CAUTION
Gult uten sikkerhetssymbol –
brukes til å indikere at det er
oppstått en potensielt farlig
situasjon som, dersom den ikke
unngås, kan føre til materielle
skader.

NOTICE
Grønt – brukes til å indikere
informasjon om bruk eller
vedlikehold.
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Tegnforklaring

1 2 3 4

11

1412

15

17

18

19

8

3 4

1 Vinsj

2 Kabel

3 Mast

4 Vogn

5 Justerbar arm

6 Kjørehjul (ekstrautstyr)

7 Bein

8 Roterbart hjul

9 Bredbeint sokkel

10 Låsehjul for arm

11 Låsepinne for bein

12 Stabilisator (hvis montert)

13 Festebøyle (på motsatt
side av maskinen)

5 6 5 7

9

10

8

14 Stabilisator

15 Standardsokkel

16 Sokkelhjul/låsehjul med
bremse

17 Låsepinne for lastetilbehør

16

11 8 12871314
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TEGNFORKLARING

Standardgaffel Justerbar gaffel

20

20

1717

24

21

17

Bom
Flat gaffel

20

17

22

20

23

18 Masteavstiver

19 Lastehjul/styrehåndtak

20 Låsepinne

21 Løftebøyle

22 Festebrakett til gaffel

23 Gaffelforlenger

24 Låsepinne til gaffelforlenger
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Inspeksjon før bruk

Bruk ikke denne maskinen før:

Du har lest og følger prinsippene for sikker bruk
av maskinen som finnes i denne
brukerhåndboken.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet
for inspeksjonen før bruk før du går videre til
neste del.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende regler

Inspeksjonen før bruk er en visuell inspeksjon
utført av brukeren før hvert arbeidsskift. Hensikten
med inspeksjonen er å oppdage åpenbare feil ved
maskinen før brukeren tester den.

Se listen på neste side og sjekk hvert punkt.

Ved skade eller ureglementerte avvik fra
fabrikktilstand må maskinen merkes og tas
ut av drift.

Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert
servicetekniker i henhold til produsentens
spesifikasjoner. Etter at reparasjonene er utført,
må brukeren igjen inspisere maskinen før
funksjonstesten utføres.
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INSPEKSJON FØR BRUK

Inspeksjon før bruk

❏ Sørg for at brukerhåndboken er komplett og
leselig, og at den ligger i oppbevaringsboksen på
plattformen.

❏ Sørg for at all merking er på plass, og at den er
leselig. Se avsnittet om merking.

Kontroller at følgende komponenter eller områder
ikke er ødelagte, feil installert eller mangler deler,
og at det ikke er blitt foretatt uautoriserte endringer:

❏ Vinsj med tilhørende deler

❏ Sokkelkomponenter

❏ Bein

❏ Stabilisatorer og låseplater (hvis montert)

❏ Master

❏ Utvendig plastikkmellomlegg for
sikkerhetsbremse (hvis montert)

❏ Festebøyle for vogn

❏ Kabelfeste

❏ Kabel og trinser

❏ Hjul

❏ Lastetilbehør

❏ Muttere, bolter og andre festeanordninger

❏ Kabel (krøll, frynser, slitasje)

Kontroller hele maskinen for:

❏ Bulker og skader

❏ Korrosjon og rust

❏ Sprekker i sveiser eller gods

❏ Forsikre deg om at alle strukturelle og andre
vesentlige komponenter er på plass, og at alle
tilhørende festeanordninger og bolter er på plass
og tilstrekkelig skrudd til.

❏ Pass på at kabelen går minst 4 runder rundt
vinsjtrommelen når vognen er helt senket.
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Funksjonstester

Bruk ikke denne maskinen før:

Du har lest og følger prinsippene for sikker bruk
av maskinen som finnes i denne
brukerhåndboken.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet
for funksjonstestene før du går videre til
neste del.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende regler

Funksjonstestene er laget for å oppdage alle
eventuelle funksjonsfeil før maskinen tas i bruk.
Brukeren må følge trinn for trinn-instruksjonene for
å teste alle maskinfunksjoner.

En maskin som ikke fungerer som den skal, må
aldri brukes. Dersom en funksjonsfeil oppdages,
må maskinen merkes og tas ut av drift.
Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert
servicetekniker i henhold til produsentens
spesifikasjoner.

Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen
inspisere maskinen og utføre en ny funksjonstest
før bruk.
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Funksjonstester

1 Velg et testområde som er fast, plant og uten
hindringer.

Montering

Maskiner uten stabilisatorer

1 Fjern låsepinnene til beinet og senk beinet til
nedre posisjon. Sett pinnen inn igjen gjennom
beinet og sokkelen.

Maskiner med stabilisatorer

1 Press nedover for å løsne
stabilisatorenes låseplater og
senke stabilisatorene til
hjulene kommer i kontakt
med bakken. Pass på at
stabilisatorene er låst i nedre
posisjon.

2 Fjern låsepinnene til beinet og senk beinet til
nedre posisjon. Sett pinnen inn igjen gjennom
beinet og sokkelen.

FUNKSJONSTESTER

Bredbeint sokkel

1 Sett en 5,1 cm høy kloss under hjulet på det
ene beinet.

2 Løsne låsehjulet på den justerbare armen på
motsatt side. Trykk låsehjulet nedover.

3 Sett den justerbare armen til ønsket bredde.

4 Skru til låsehjulet på armen mens du støtter opp
beina.

5 Gjenta trinn 1-4 for den andre armen.

Lastetilbehør

Standardgaffel og alternativer for standardgaffel

1 Sett gaffelen inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.

Lasteplattform med standardgaffel

1 Sett lasteplattformen på standardgaffelen.

Rørkrybbe

1 Fest rørkrybbene til gaffelen. Pass på at festene
er skikkelig skrudd til.

Gaffelforlenger

1 Skyv hvert forlengelsesrør inn på gaffelen.

2 Sett rørene i ønsket posisjon, og sett inn
låsepinnene.
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FUNKSJONSTESTER

Flat gaffel

1 Sett gaffelens festebrakett inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.

3 Juster gaffelen til
ønsket bredde, og sørg
for låsepinnen er
sikkelig satt inn i hvert
gaffelbein.

Standardbom

1 Sett bommen inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.

3 Fest løftebøylen til ønsket hull i bommen.

Justerbar gaffel og alternativer for justerbar
gaffel

1 Sett gaffelen inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.

3 Juster gaffelen til
ønsket bredde, og
sørg for låsepinnen er
sikkelig satt inn i
hvert gaffelbein.

Lasteplattform med justerbar gaffel

1 Juster gaffelen i en bredde på  58,4 cm.

2 Sett lasteplattformen på den justerbare gaffelen.

Rørkrybbe

1 Fest rørkrybbene til gaffelen. Pass på at festene
er skikkelig skrudd til.

Gaffelforlenger

1 Skyv hvert forlengelsesrør inn på gaffelen.

2 Sett rørene i ønsket posisjon, og sett inn
låsepinnene.
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FUNKSJONSTESTER

Test bruk av vinsj med to hastigheter

1 Monter lastetilbehør.

2 Skift til lav vinsjhastighet.

3 Hev vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene
og rotere dem mot masten.

Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke
sette seg fast.

4 Senk vognen ved
å ta godt tak i
vinsjhåndtakene og
rotere dem bort fra
masten. Etter å ha
senket lasten til
ønsket posisjon, vri
vinsjhåndtakene mot
masten (hev lasten)
1/4 omdreining for å
sette på bremsen.

Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke
sette seg fast.

5 Sett vinsjhastigheten til høy hastighet, og gjenta
trinn 3 og 4.

Test masten

1 Monter lastetilbehør.

2 Hev vognen til full høyde ved å ta godt tak i
vinsjhåndtakene og rotere dem mot masten.

Resultat: Vognen skal heves til toppen av den
fremre masteseksjonen, etterfulgt av hver enkelt
masteseksjon i rekkefølge.

3 Senk vognen helt. Etter å ha senket lasten til
ønsket posisjon, vri vinsjhåndtakene mot
masten (hev lasten) 1/4 omdreining for å sette
på bremsen.

Test bruk av vinsj med én hastighet

1 Monter lastetilbehør.

2 Hev vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene
og rotere dem mot masten.

Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke
sette seg fast.

3 Senk vognen ved
å ta godt tak i
vinsjhåndtakene og
rotere dem bort fra
masten. Etter å ha
senket lasten til
ønsket posisjon, vri
vinsjhåndtakene mot
masten (hev lasten)
1/4 omdreining for å
sette på bremsen.

Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke
sette seg fast.

opp

ned

opp

ned
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Inspeksjon av arbeidsplassen

Grunnleggende regler

Inspeksjonen av arbeidsplassen hjelper brukeren til
å avgjøre om arbeidsplassen er egnet til sikker bruk
av maskinen. Denne inspeksjonen bør utføres av
brukeren før maskinen transporteres til
arbeidsplassen.

Det er brukerens ansvar å lese om og huske farene
på arbeidsplassen, og deretter se opp for dem og
unngå dem ved transport, montering og betjening av
maskinen.

Bruk ikke denne maskinen før:

Du har lest og følger prinsippene for sikker bruk
av maskinen som finnes i denne
brukerhåndboken.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet
for inspeksjon av arbeidsplassen før du går
videre til neste del.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Vær oppmerksom på og unngå følgende farlige
situasjoner:

· skrenter og hull

· humper og hindringer på gulvet

· skrot

· hellende flater

· ustabilt eller glatt underlag

· høye hindringer og høyspentledninger

· farlige steder

· underlag som ikke er sterkt nok til å tåle alle
påkjenninger fra maskinen

· vind- og værforhold

· alle andre mulige usikre forhold
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Betjeningsinstruksjoner

Bruk ikke denne maskinen før:

Du har lest og følger prinsippene for sikker bruk
av maskinen som finnes i denne
brukerhåndboken.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende regler
Betjeningsinstruksjonene gir instruksjoner for alle
aspekter ved betjening av maskinen. Det er
brukerens ansvar å følge alle sikkerhetsregler og
instruksjoner i brukerhåndboken.

Å bruke maskinen til andre ting enn å løfte
materialer er ikke trygt.

Dersom maskinen kommer til å bli brukt av mer enn
én bruker til forskjellige tider i løpet av samme skift,
må hver bruker følge alle sikkerhetsregler og
instruksjoner i brukerhåndboken. Dette betyr at hver
nye bruker skal utføre en inspeksjon av
arbeidsplassen, samt utføre funksjonstester på
maskinen før denne tas i bruk.
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BETJENINGSINSTRUKSJONER

Flytting av maskin med last

Det er best å flytte maskinen til arbeidsstedet uten
last. Flytting av hevet last bør begrenses til
justering av posisjon ved lessing og lossing. Hvis
det er nødvendig å flytte maskinen med hevet last,
må følgende sikkerhetsregler leses og følges:

· Pass på at området er plant og uten
hindringer

· Pass på at lasten er sentrert på
lastetilbehøret

· Pass på at lasten er godt festet til
lastetilbehøret

· Unngå å starte eller stoppe brått

· Flytt maskinen med lasten i lavest mulig
posisjon

· Hold personell unna maskinen og
lasten

Etter hver gangs bruk

For å gjøre Genie Superlift klar til lagring, følg
monteringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Finn en sikker lagringsplass – et fast og plant
underlag, beskyttet mot vær og vind, uten
hindringer og trafikk.

Montering

Velg et område som er fast, plant og uten
hindringer.

Følg monteringsinstruksjonene i avsnittet
Funksjonstester.

Heve og senke last

1 Sentrer lasten på lastetilbehøret. Se avsnittet
Tabeller over lastekapasitet.

2 Fest lasten til
lastetilbehøret.

3 Hev lasten ved å ta
godt tak i
vinsjhåndtakene og
rotere dem mot
masten. Ikke la
kabelen vikle seg
ujevnt inn på
trommelen.

4 Senk vognen ved å ta godt tak i
vinsjhåndtakene og rotere dem bort fra masten.
Etter å ha senket lasten til ønsket posisjon,
vri vinsjhåndtakene mot masten (hev lasten)
1/4 omdreining for å sette på bremsen.

opp

ned
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Tabeller over lastekapasitet

Les og følg:

Dersom lasten ikke plasseres riktig, kan det føre
til død eller alvorlig personskade.

Sjekk at lasten du ønsker å heve, ikke
overstiger maksimumsgrensen for ditt
lastesentrum. Se tabellene over lastekapasitet
på neste side.

ADVARSEL
Fare for velt. Heving av last som
overstiger maskinens kapasitet,
kan føre til død eller alvorlig
personskade.

Et lastesentrum defineres som balansepunktet
(tyngdepunktet) til en last, og må posisjoneres
innenfor lastesentrumsonen.

ADVARSEL
Fare for velt. Dersom
lastesentrumet ikke posisjoneres
innenfor lastesentrumsonen, kan
det føre til død eller alvorlig
personskade.

Gaffel

Instruksjoner for posisjonering
av last
1 Fastslå lastens vekt og plasseringen av lastens

lastesentrum.

2 Mål hvilken side av lasten som vil ha kortest
avstand fra lastesentrum til vognen.

3 Se tabellen på neste side for å avgjøre om
maskinen er i stand til å løfte vekten på det
aktuelle stedet på gaffelen.

4 Plasser lasten slik at den hviler på gaffelen, så
tett inntil vognen som mulig.

5 Plasser lasten slik at lastesentrumet er innenfor
lastesentrumsonen.

6 Fest lasten til gaffelen.

m
ål avstanden til lastesentrum

Se tabellen på neste side for maksimalt
lastesentrum for standardgaffel, justerbar gaffel og
flat gaffel.

Lastesentrum
sone
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TABELLER OVER LASTEKAPASITET

Bom

Instruksjoner for posisjonering
av last
1 Fastslå lastens vekt og plasseringen av lastens

lastesentrum.

2 Se tabellen under for å avgjøre om maskinen er i
stand til å løfte vekten på det aktuelle stedet på
bommen.

3 Fest lasten til løftebøylen på bommen.

mål avstanden til lastesentrum

46 cm 61 cm 81 cm 107 cm

Maks. lastesentrum
(målt fra vognens fremside)

Standardgaffel: 61 cm

Justerbar gaffel: 61 cm

Bom: 107 cm

Flat gaffel: 71 cm

Lasteplattform: 61 cm

Rørkrybbe: 46 cm

Gaffelforlenger: 107 cm

Tabell over lastekapasitet

Lastesentrum

cm   46    51   56    61   66  71   76    81   86    91  97  102 107

Modell

SLA-5 454 454 454 454 425 397 369 340 304 268 231 195 159

SLA-10 454 454 454 454 414 374 335 295 272 249 227 204 181

SLA-15 363 363 363 363 346 329 312 295 281 268 254 240 227

SLA-20 363 332 303 272 255 238 221 204 195 186 177 168 159

SLA-25 295 264 235 204 193 181 170 159 150 141 132 122 113

kg

kg

kg

kg

kg
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5 Lås de bakre sokkelhjulene.

6 Sett maskinen inntil kjøretøyet. Bruk riktig
løfteteknikk når du løfter maskinen opp på
transportkjøretøyet. Pass på at vognen er låst i
nedre posisjon.

7 Bruk minst én kjetting eller stropp til å feste
maskinen til lasteplanet. Spenn kjettingen eller
stroppen over masten. Dersom kjettingen eller
stroppen spennes over beina, kan disse bli
skadet.

8 For å løfte maskinen av lasteplanet, følg
lasteinstruksjonene i motsatt rekkefølge.

Instruksjoner for transport og løfting

Les og følg:
Transportkjøretøyet må parkeres på et plant
underlag.

Transportkjøretøyet må sikres slik at det ikke
ruller når maskinen lastes på.

Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget,
remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se
serienummermerket for maskinens vekt.

Maskinen må festes til transportkjøretøyet med
kjettinger eller stropper som er sterke nok.

Lasting av maskinen

Pass på at lastetilbehøret er fjernet fra maskinen
og sett stabilisatorene i lagringsposisjon.

1 Senk vognen helt, slik at den kan låser for
transport.

2 Vri bøylen som holder vognen nede over
vognen.

3 Hev vognen til den kommer i kontakt med
låsebøylen.

4 Sett lastehjulene i ønsket posisjon. Pass på at
pinnen er skikkelig satt i.

Lasting av maskinen med en
kran

Pass at beina og stabilisatoren er i lagringsposisjon.

Inspiser hele maskinen og fjern
løse eller usikrede gjenstander.

Bruk løftebraketten på toppen av
den bakre masten.

Sett alltid løftekroken i
løftebraketten slik at den peker
bort fra maskinen.
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Merking

Part No. Description Quantity

31072 Label - Operator’s Manual Container 1

32686 Warning - Machine Safety & Setup 1

32687 Warning - Standard Forks Safety/Setup 1

32689 Cosmetic - SLA-5 2

32690 Cosmetic - SLA-10 2

32691 Cosmetic - SLA-15 2

32692 Cosmetic - SLA-20 2

32693 Cosmetic - SLA-25 2

32714 Warning - Adjustable Forks Safety/Setup 1

32715 Notice - Flat Forks Setup 1

32716 Notice - Boom Setup 1

32717 Warning - Boom Safety 1

32718 Warning - Flat Forks Safety 1

Part No. Description Quantity

32770 Notice - Two Speed Shift Instructions 1

32775 Warning - Fall Hazard, Load Platform 1

32885 Warning - Silent Winch 1

32938 Label - Use This Winch 1

32939 Warning - Crushing Hazard, Brake Lock 1

33468 Warning - No Riders 1

52675 Caution - Damaged Machine Hazard 1

52983 Cosmetic - Superlift Advantage Logo 2

97529 Caution - Bodily Injury Hazard 1

97547 Danger - Electrocution Hazard 2

Kontroll av merking med tekst
Finn ut om merkingen på din maskin har tekst eller
symboler. Inspiser slik at du er sikker på at all
merking er på plass og leselig.
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MERKING

97529

52983

97547

52675

52983

32885

32770
32939

32938

31072

32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693

Serial Label

32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693

32686

32718

32716

33468

33468

32715

32717

32687

32714

32775

33468

33468

33468
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Delenr. Beskrivelse Antall

32689 Kosmetisk - SLA-5 2

32690 Kosmetisk - SLA-10 2

32691 Kosmetisk - SLA-15 2

32692 Kosmetisk - SLA-20 2

32693 Kosmetisk - SLA-25 2

52983 Kosmetisk - Superlift Advantage-logo 2

82487 Merke - Les manualen 2

82964 Advarsel - Ingen persontransport 1

97532 Forsiktig - Fare for personskade 1

Delenr. Beskrivelse Antall

97539 Fare - Fare for elektrisk støt 2

97541 Merke - Bruk denne vinsjen 1

97542 Advarsel - Tabell over lastesentrum 1

97545 Advarsel - Lås bremse 1

97546 Merke - Veksling mellom to hastigheter 1

Kontroll av merking med
symboler
Finn ut om merkingen på din maskin har tekst eller
symboler. Inspiser slik at du er sikker på at all
merking er på plass og leselig.

MERKING
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MERKING

97532

52983

97539

52983

97546
97545

97541

32689
32690
32691
32692
32693

eller
eller
eller
eller

Serienummer-
merke

32689
eller 32690

32691
32692
32693

eller
eller
eller

82784

82487

82964

82964

82487

82487

82964

82964

82487
82964
97542
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Modell SLA-5 SLA-10 SLA-15 SLA-20 SLA-25

Høyde, sammenslått 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Bredde 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
Standardsokkel

Bredde, stabilisatorer senket 2 m 2 m 2 m  2 m 2 m
Standardsokkel

Bredde, minimum 80 cm 80 cm 80 cm NA NA
Bredbeint sokkel

Bredde, maksimum 1,5 m 1,5 m 1,5 m NA NA
Bredbeint sokkel

Lengde, sammenslått 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 79 cm

Lengde, i bruk 1,5 m 1,5 m 1,8 m 2 m 2 m

Bakkeklaring 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm

Lastekapasitet 454 kg 454 kg 363 kg 363 kg 295 kg
ved 46 cm lastesentrum
Merk: se avsnittet med tabeller over lastekapasitet for lastekapasitet ved annet lastesentrum.

Nettovekt – standardsokkel 97,5 kg 117,9 kg 143,8 kg 183,7 kg 204,1 kg

Nettovekt – bredbeint sokkel 117,0 kg 137,4 kg 163,3 kg NA NA

Lastetilbehør Lengde Bredde Dybde Nettovekt

Standardgaffel 70 cm 60 cm 6,4 cm 17,2 kg

Justerbar gaffel 70 cm 29 cm til 76 cm 6,4 cm 23,8 kg

Flat gaffel 81 cm 41 cm til 79 cm 3,8 cm 33,1 kg

Bom 46 cm til 1,1 m 4 cm 16,5 cm 15,6 kg

Rørkrybbe 70 cm 63 cm 15,2 cm 4,5 kg

Lasteplattform 70 cm 60 cm 6,4 cm 12 kg

Gaffelforlenger (hver) 76 cm 5 cm 7,6 cm 2 kg

Spesifikasjoner
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SPESIFIKASJONER

Dimensjoner SLA-5 SLA-10 SLA-15 SLA-20 SLA-25

Standardgaffel gaffel senket 1,5 m 3 m 4,5 m 5,9 m 7,4 m
gaffel hevet 2 m 3,5 m 5 m 6,5 m 7,9 m

Justerbar gaffel gaffel senket 1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,4 m
gaffel hevet 2 m 3,5 m 5 m 6,5 m 7,9 m

Flat gaffel 1,5 m 3 m 4,5 m NA NA

Bom 1,8 m 3,3 m 4,8 m 6,2 m 7,4 m
Merk: målt fra bakken og opp til lastebøylen

Lasteplattform gaffel senket 1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,4 m
gaffel hevet 2 m 3,5 m 5 m 6,5 m 7,9 m

Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel

Med rørkrybbe kan håndtere objekter på opptil 76 cm i diameter
Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel (se over for arbeidshøyde)

Med gaffel som ikke setter merker
Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel (se over for arbeidshøyde)

Med gaffelforlenger legger 15 til 64 cm til på gaffellengden
Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel (se over for arbeidshøyde)

Støynivå 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB
Etter maskintype
Maks. støynivå ved normale
arbeidsplasser (A-klassifisert)


