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Manufacturer: 

Terex Global GmbH 
Bleicheplatz 2      
Schaffhausen, 8200 
Switzerland 

EU Authorized representative: 

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

UK Authorized representative: 

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

Kontakt: 

Internet: www.genielift.com 

E-mail: awp.techpub@terex.com 

Ważne 

Przed rozpoczęciem użytkowania tej maszyny należy 
przeczytać i zrozumieć niniejsze wskazówki 
dotyczące obsługi i zastosować się do nich. Ta 
maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez 
przeszkolonych i upoważnionych pracowników. 
Niniejszą instrukcję należy uważać za nieodłączną 
część maszyny. Powinna ona być zawsze 
przechowywana w maszynie. W przypadku 
jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszą 
firmą. 

Zatwierdzone modele 

Z-45/25 S-65 

Z-45/25J S-60HC 

Z-45/25 RT Z-60/34 

Z-45/25J RT Z-60/37DC 

Z-51/30 Z-60/37FE 

Z-45 XC Z-62/40 

Z-45 DC / Z-45 FE S-40 XC 

S-40 S-45 XC 

S-45 S-60 XC 

S-60 S-65 XC 

S-60X  

 
Nie należy instalować systemu 
LTEI na wysięgnikach Genie 
innych niż wyznaczone modele. 

 
 

Copyright © 2018 Terex Corporation 

Wydanie pierwsze: Nakład czwarty, Sierpień 2021 

Genie jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy 
Terex South Dakota, Inc. w USA i wielu innych krajach. 

Maszyny są zgodne z normą 
ANSI/SAIA A92.20 
CAN/CSA B354.6 

 
Produkt zgodny z dyrektywą WE 2006/42/WE 
Zobacz deklarację zgodności WE 

 

Przepisy z 2008 r. dotyczące dostaw maszyn 
(bezpieczeństwo) 
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Wytyczne dotyczące wysięgników 
samobieżnych Genie i modułu Lift 
Tools Expo Installer (LTEI, 
podnoszonego instalatora 
oznakowań) 

Podstawowe dane 

Ruchome pomosty przejezdne (MEWP, Mobile 
Elevated Work Platform) są przeznaczone do 
transportowania personelu do miejsc pracy 
znajdujących się na wysokości. Umożliwiają również 
podnoszenie materiałów na określoną wysokość 
w celu ich zainstalowania i wyeksponowania. Moduł 
Lift Tools™ Expo Installer (LTEI) jest przeznaczony 
do podnoszenia oznakowania w kontrolowanym 
środowisku pracy. W zależności od wykonywanej 
pracy, modułu LTEI można używać, stojąc na 
pomoście, aby podnieść oznakowanie w żądane 
miejsce i ułatwić oraz usprawnić pracę. Niniejszy 
dokument zawiera wytyczne dotyczące stosowania 
modułów LTEI na produktach Genie. 

Niniejszy dokument zawiera wytyczne 
dotyczące stosowania modułów LTEI na 
wysięgnikach Genie do instalowania 
oznakowań ekspozycyjnych 
w pomieszczeniach. 

Definicje 

Osoba wykwalifikowana 

Przez określenie „osoba wykwalifikowana” rozumie 
się osobę, która za sprawą posiadanego 
wykształcenia, zaświadczeń, pozycji zawodowej lub 
rozległej wiedzy, wyszkolenia i doświadczenia 
wykazuje się potwierdzonymi kwalifikacjami do 
rozwiązywania problemów związanych z daną 
dziedziną, obszarem pracy lub projektem. 

 

Samobieżnych wysięgników Genie można 
używać do podnoszenia zgodnie 
z następującymi wytycznymi: 

1 Właściciel/pracodawca/użytkownik/operator 
wysięgnika ma obowiązek zapewnić operatorowi 
wysięgnika zabezpieczenie przed upadkiem 
z wysokości. 

2 „Osoba wykwalifikowana” posiadająca wiedzę na 
temat przepisów i systemów zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości musi zaprojektować 
przestrzeń roboczą i system LTEI w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. 

3 Wysięgniki Genie zostały przetestowane pod 
kątem stabilności na równym podłożu podczas 
podnoszenia oznakowań o wadze 
240 lbs/108,9 kg z pozostałym obciążeniem 
znamionowym na pomoście. Z tego względu 
waga oznakowań nie może przekraczać 
240 lbs/108,9 kg. 

4 Wytwarzanie, mocowanie i użytkowanie 
systemów LTEI wymaga zatwierdzenia 
i autoryzacji właściciela sprzętu.  

5 Właściciel sprzętu lub wykonawca prac są 
odpowiedzialni za przeprowadzenie analizy 
zagrożeń związanych z projektowaniem 
i użytkowaniem modułu LTEI oraz zapewnienie, 
że sprzęt spełnia podstawowe wymagania BHP, 
a także lokalne, stanowe, regionalne i federalne 
zasady i przepisy oraz normy związane 
z użytkowaniem sprzętu. 

6 Podczas używania modułu LTEI pracodawcy 
i operatorzy muszą pamiętać o zakresie ruchu 
pomostu w pionie i w poziomie oraz uwzględniać 
go podczas planowania prac. 
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7 Aby był możliwe używanie modułu LTEI, 
wysięgnik musi znajdować się na twardym, 
równym podłożu. 

8 Osoba przeszkolona w obsłudze wysięgnika 
Genie pozostaje na ziemi w pobliżu elementów 
sterujących na podstawie maszyny, aby 
zapobiec nieuprawnionemu użyciu oraz 
obsługiwaniu maszyny podczas używania 
modułu LTEI. 

9 Prędkość wiatru w pomieszczeniach 
zamkniętych nie może przekraczać 0 mph/0 m/s. 

Wymagania wobec 
właściciela/pracodawcy/użytkownika/
operatora: 

Wymagania wobec 
właściciela/pracodawcy/użytkownika/ 
operatora: 

1 Operatorzy muszą być przeszkoleni 
i wykwalifikowani w zakresie bezpiecznej obsługi 
sprzętu oraz znać konkretny model sprzętu 
Genie, zgodnie z poniższymi wymogami: 

 Należy znać instrukcje obsługi urządzenia oraz 
instrukcje bezpieczeństwa, etykiety 
informacyjne oraz ostrzeżenia, a także ich 
przestrzegać. 

 Należy znać funkcje wszystkich elementów 
sterujących. 

 Należy znać wszystkie zabezpieczenia 
właściwe dla używanego sprzętu i rozumieć ich 
działanie. 

 Należy przejść przeszkolenie w zakresie 
unikania zagrożeń. 

2 Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów i regulacji dotyczących miejsca pracy, 
lokalnych, stanowych, regionalnych i federalnych 
rozporządzeń oraz norm związanych 
z użytkowaniem sprzętu. 

3 Sprzęt musi być w odpowiednim stanie 
eksploatacyjnym i być skonfigurowany 
w stosowny sposób. 

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi dotyczącym 
produktów Genie właściciel sprzętu, pracodawca, 
użytkownik i operator niniejszym wyrażają zgodę na 
zwolnienie firmy Terex USA i jej spółek 
macierzystych oraz jej podmiotów stowarzyszonych 
z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, 
roszczenia, powództwa, straty, koszty i opłaty prawne 
spowodowane przez zaniedbania lub zaniechania 
w eksploatacji sprzętu, nieprzestrzeganie kryteriów 
określonych w niniejszym podręczniku i związanych 
z użytkowaniem wysięgnika z modułem LTEI oraz 
zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi zawarte 
w podręczniku operatora, a także wynikające z takich 
zaniedbań, naruszeń i nieprzestrzegania 
wymienionych wymagań. Stosowanie wysięgnika 
z modułem LTEI jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przestrzeganie wymagań określonych 
w niniejszym dokumencie, w tym wspomnianego 
zwolnienia z odpowiedzialności. W przypadku 
braku takiej zgody nie należy używać 
wysięgników Genie w sugerowany sposób. 
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Niebezpieczeństwo 

Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 
instrukcji może prowadzić do śmierci lub 
poważnych obrażeń ciała. 

Uwaga! 

Moduł Lift Tools™ Expo Installer (LTEI) jest 
autoryzowany wyłącznie do użytku na rynkach, na 
których obowiązują normy ANSI, CSA i CE. Jego 
użytkowanie na innych rynkach jest zabronione. 

 

Modułu LTEI można używać wyłącznie 
z wysięgnikami Genie wyposażonymi w następujące 
pomosty w rozmiarze 6 ft/1,83 m lub 8 ft/2,44 m: 

 Pomosty ze standardowym wejściem, 
produkowane od stycznia 2003 r. 

 

 Pomosty z wejściem bocznym i bramką 
obrotową, produkowane od sierpnia 2015 r. 

 

Używanie ich z innymi maszynami jest zabronione. 
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Modułu LTEI nie należy używać z maszynami 
wyposażonymi w następujące komponenty: 

 Opcjonalny stelaż panelowy 

 Traveling Fall Arrest Anchor System 

 Opcjonalna bramka obrotowa montowana 
centralnie 

 

 Pomost z trzema wejściami i trzema barierkami 
przesuwnymi 

 

 Pomost z trzema wejściami i dwoma barierkami 
przesuwnymi oraz centralnie montowaną bramką 
obrotową 

 

  
Używanie modułu LTEI 
z wymienionym wyposażeniem 
może skutkować zgonem lub 
poważnymi obrażeniami. 

 

 Bezpieczeństwo modułu LTEI 

Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie 
ostrzeżenia i instrukcje dotyczące modułu LTEI oraz 
przestrzegać ich. 

Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego 
pomostu. Ciężar modułu LTEI zmniejsza udźwig 
znamionowy pomostu i należy go uwzględnić 
w obciążeniu całkowitym pomostu.  

Waga modułu LTEI wynosi 84 lbs/38,1 kg.  

Należy upewnić się, że moduł LTEI został 
bezpiecznie zamontowany.  

Jeśli moduł LTEI jest zamocowany, niniejszą 
instrukcję należy uważać za nieodłączną część 
maszyny. Powinna ona być zawsze przechowywana 
w maszynie. 
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Definicje symboli i rysunków 
ostrzegających o zagrożeniu 

 

Waga systemu LTEI 
wynosi  
84 lbs/38,1 kg. 

 

Należy przeczytać 
dodatek, numer 
katalogowy 1286259. 

 

Ryzyko przewrócenia. 

 

Maksymalny udźwig: 
240 lbs/108,9 kg. 

   = 240 lbs/108,9 kg  

 

Maksymalna 
prędkość wiatru 0 m/s 
(tylko 
w pomieszczeniu). 

Przegląd przed rozpoczęciem pracy 

 Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, 
instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy 
obowiązków operatora i wszystkie niezbędne 
dodatki są kompletne, czytelne i znajdują się 
w pojemniku na pomoście. 

 Należy sprawdzić, czy wszystkie etykiety 
znajdują się na swoim miejscu i są czytelne. 

Sprawdzić moduł LTEI pod kątem uszkodzeń, 
nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz 
nieuprawnionych przeróbek. 

 Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący 

 Pęknięcia spawów i elementów 
konstrukcyjnych. 

 Wgniecenia i uszkodzenia modułu LTEI 

 Sprawdzić, czy wózek może poruszać się 
swobodnie na całej długości prowadnicy. 

 Sprawdzić, czy materiał hamulców nie jest 
nadmiernie zużyty. 

 Powierzchnia hamulców musi być czysta 
i wolna od zanieczyszczeń. 

Sprawdzenie etykiet 

Sprawdzić, czy wszystkie etykiety są czytelne i czy 
znajdują się na swoim miejscu. Etykiety mogą się 
różnić w zależności od konfiguracji maszyny. 

Nr części Opis etykiety Ilość 

1286260 Etykieta — Lift Tool Expo Installer, tekstowa 1 

1286260FR Etykieta — Lift Tool Expo Installer, tekstowa FR 1 

1286262 Etykieta — Lift Tool Expo Installer, symbole 1 

1286393 Etykieta — Lift Tool Expo Installer, ozdobna 1 
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Coroczna kontrola 

Sprawdzić, czy nie ma brakujących lub 
poluzowanych komponentów. 

Sprawdzić cały osprzęt mocujący pod kątem 
właściwego momentu obrotowego. Dane dotyczące 
momentu obrotowego można znaleźć w niniejszym 
dokumencie, w części zawierającej instrukcję 
montażu. 

Sprawdzić wszystkie komponenty pod kątem 
uszkodzeń lub zużycia. Sprawdzić, czy nie ma na 
nich pęknięć, zagięć i oznak korozji. 

Sprawdzić wszystkie punkty spawów pod kątem 
pęknięć. 

Sprawdzić dolne kołnierze prowadnicy. Jeśli 
kołnierze są wygięte, uszkodzone lub zużyte, 
wymienić prowadnicę. 

Sprawdzić, czy wózek może poruszać się swobodnie 
na całej długości prowadnicy.  

Sprawdzić działanie wózka i upewnić się, że koła 
obracają się swobodnie. 

Sprawdź, czy ograniczniki końcowe prowadnicy 
i osprzęt są na miejscu i bezpiecznie zamocowane. 

Sprawdzić, czy materiał hamulców nie wykazuje 
oznak zużycia.  
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Instrukcja obsługi 

 

Należy przestrzegać następujących 
zaleceń: 

 Niniejszą procedurę powinna wykonywać osoba 
upoważniana do przeprowadzania montażu 
modułu Lift Tools™ Expo Installer. 

 Uszkodzoną lub nieprawidłowo działającą 
maszynę należy natychmiast odpowiednio 
oznakować i wycofać z eksploatacji. 

 Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny 
należy naprawić wszystkie usterki lub 
uszkodzenia. 

 Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego 
pomostu. Łączna masa modułu LTEI, osób na 
pomoście, narzędzi i innego sprzętu. 

 Należy odjąć masę zamontowanego 
wyposażenia dodatkowego od udźwigu 
znamionowego. 

 Masa modułu LTEI może wymusić ograniczenie 
maksymalnej liczby osób przebywających na 
pomoście do jednej osoby. 

 Nie należy obsługiwać maszyny, jeśli nie zostały 
przekazane odpowiednie instrukcje i informacje 
dotyczące ryzyka związanego z podnoszeniem 
oznakowania. 

 

 Nie należy przykładać poziomej siły do 
oznakowania, które zostało zablokowane lub nie 
może się normalnie przemieszczać z jakiegoś 
powodu.Maksymalna prędkość wiatru: 
0 mph/0 m/s. 

 Przed podniesieniem oznakowania obszar 
należy odpowiednio oznaczyć, ostrzegając 
o wykonywanych pracach. 

 Oznakowania wolno przewozić pod warunkiem 
ich równomiernego rozmieszczenia 
i zagwarantowania bezpiecznej obsługi przez 
osobę znajdującą się na pomoście. 

 Należy się upewnić się, że droga podnoszenia 
znaku jest wolna od zagrożeń, takich jak stojaki 
magazynowe, rusztowania, obiekty nadziemne 
i przewody elektryczne. 

 Wszystkie ruchy ładunku należy wykonywać 
stopniowo i z najmniejszą osiągalną prędkością, 
aby zapobiec jego kołysaniu. 

 Do mocowania ładunku stosować wyłącznie 
odpowiednie łańcuchy, zdolne do wytrzymania 
spodziewanych obciążeń. Nie używać łańcuchów 
ani pasów, które są uszkodzone. Przed 
zamocowaniem zawieszanego ładunku zdjąć 
z niego wszelkie łańcuchy lub pasy. 

 Ładunek należy podnosić tylko w pionie; nie 
należy ciągnąć za niego w poziomie, ponieważ 
mogłoby to spowodować jego nadmierne 
kołysanie. 

 Należy zidentyfikować właściwe punkty 
podnoszenia ładunku, uwzględniając jego środek 
ciężkości i stabilność. 
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 Należy pamiętać, aby operator utrzymywał 
ładunek w pionie pod punktem podnoszenia.Nie 
należy regulować długości komponentu 
podwieszanego podczas wykonywania ruchu lub 
podnoszenia. 

 Moduł Expo Installer nie jest indywidualnym 
systemem asekuracyjnym. Urządzenie nie jest 
wyposażone w punkt mocowania uprzęży. 

 Sprawdzić, czy hamulec jest zaciągnięty po 
zwolnieniu dźwigni. 

 
Ryzyko przewrócenia. Kołyszące się 
ładunki znacząco zwiększą wagę 
zawieszonego obciążenia. 

Uwaga: procedurę należy wykonywać, gdy maszyna 
stoi na twardej i poziomej nawierzchni i znajduje się 
w pozycji złożonej. 

 Zagrożenia związane 
z zawieszonym ładunkiem 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Nie należy podnosić zawieszonego ładunku bez 
uprzedniego zapoznania się ze zrozumieniem 
z lokalnymi, stanowymi, federalnymi lub regionalnymi 
przepisami, normami i regulacjami dotyczącymi 
takich prac. Może być wymagane dodatkowe 
przeszkolenie. 

Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia 
oraz instrukcje dołączone do wyposażenia 
dodatkowego do obsługi zawieszonych ładunków 
i przestrzegać ich. 

Ryzyko przewrócenia 

 

Nie dopuścić, aby 
ładunek kołysał się 
swobodnie. 

Nie używać tego narzędzia do podnoszenia ludzi. 
Jest ono przeznaczone wyłącznie do przenoszenia 
materiałów. 

Wysięgnik powinien być złożony w maksymalnym 
możliwym stopniu. 

Nie należy podnosić zawieszonych ładunków, gdy 
prędkość wiatru może spowodować niebezpieczną 
sytuację. 

Wszystkie ruchy ładunku należy wykonywać 
stopniowo i z najmniejszą osiągalną prędkością, aby 
zapobiec jego kołysaniu. 

Nie należy ciągnąć ani popychać ładunku 
w poziomie. 
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Ładunek należy podnosić tylko w pionie; nie należy 
ciągnąć za niego w poziomie, ponieważ mogłoby to 
spowodować jego nadmierne kołysanie. Masę 
wszystkich łańcuchów (zawiesi, klamer itp.) należy 
uwzględnić w całkowitej masie obciążenia. 

 
Ryzyko wywrócenia. Ciężar 
modułu LTEI oraz zawieszonego 
na nim ładunku zmniejsza udźwig 
znamionowy pomostu i należy go 
uwzględnić w obciążeniu 
całkowitym pomostu. 

 
Ryzyko wywrócenia. Ciężar 
modułu LTEI oraz 
zawieszonego na nim 
ładunku może ograniczyć 
maksymalną liczbę 
użytkowników pomostu. 

 

Należy zidentyfikować właściwe punkty podnoszenia 
ładunku, uwzględniając jego środek ciężkości 
i stabilność. 

Nie należy próbować przemieszczać 
unieruchomionych lub zablokowanych ładunków. 

Nie należy zostawiać wysięgnika Genie 
z zawieszonym ładunkiem bez dozoru. 

Wysięgnik i ładunek należy utrzymywać w możliwie 
jak najniższym położeniu, zapewniającym 
jednocześnie widoczność podczas jazdy. 

Maksymalny udźwig modułu LTEI wynosi 
240 lbs/108,9 kg. 

Waga modułu LTEI wynosi 84 lbs/38,1 kg. 

Podczas jazdy z zawieszonym ładunkiem nie 
przekraczać prędkości pieszej 
(0,7 mph/1,1 km/godz.). 

Należy zachować ostrożność podczas ruszania 
z miejsca, jazdy, skręcania oraz zatrzymywania się, 
aby nie spowodować niestabilności lub kołysania 
ładunku. 

Podczas jazdy nie należy używać elementów 
sterujących do zmiany położenia ładunku. Przed 
próbą zmiany położenia ładunku należy stopniowo 
zatrzymywać maszynę aż do jej całkowitego 
unieruchomienia. 

Nie należy usiłować pokonywać wzniesień, ponieważ 
środek ciężkości ładunku przesunie się w stronę linii 
przechyłu, co zmniejszy jego stabilność. 

Wzniesienia i zjazdy należy pokonywać ze 
szczególną ostrożnością, ponieważ środek ciężkości 
ładunku przesunie się w stronę linii przechyłu, co 
zmniejszy jego stabilność. 
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Instrukcja montażu 
 

Przed rozpoczęciem montażu 

 Należy przeczytać i zrozumieć zasady 
bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące 
obsługi, podane we właściwej instrukcji obsługi 
produktów Genie oraz dodatkach do niej, 
i zastosować się do nich. 

 Należy się upewnić, że wszystkie niezbędne 
narzędzia i części są dostępne i gotowe do 
użycia. 

 Należy zapoznać się z tą procedurą 
i przestrzegać podanych instrukcji. Próba 
wykonywania czynności „na skróty” może być 
przyczyną wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. 

Uwagi: 

• Zaleca się stosowanie nowego osprzętu 
montażowego przy każdym nowym montażu 
modułu LTEI, łącznie z ponownym montażem na 
tej samej maszynie. W Dziale części Genie 
można uzyskać zamienny zestaw sprzętowy 
(numer części Genie 1260849). 

• Instrukcje dotyczące montażu znajdują się na 
stronie z ilustracjami. 

Zawartość zestawu 1285719 

Do stosowania z pomostami 6 ft/1,83 m 
z etykietami tekstowymi. 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(1) Podkładka 1256481 8 

(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8 

(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16** 1274322 8 

(4) Podręcznik z dodatkiem 1286259 1 

(5) Wieszak wewnętrzny 1286621 2 

Komponenty części *1285720 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu 
LTEI, tekstowa 

1286260 1 

(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla 
modułu LTEI, tekstowa 

1286261 1 

(8) Ogranicznik końcowy 1260892 2 

(9) Zderzak gumowy 36388 2 

(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2 

(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 *** 1251997 2 

(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ 
Expo Installer 

1286393 1 

(13) Konstrukcja spawana 1286620 1 

(14) Wózek* 1285721 1 

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721 

(a) 1289692 Uchwyt 1 

(b) 1289693 Klocek hamulcowy 1 

(c) 1285730 Sprężyna 2 

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm 

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
prowadnicy. 
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Zawartość zestawu 1286618 

Do stosowania z pomostami 6 ft/1,83 m 
z etykietami z symbolami. 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(1) Podkładka 1256481 8 

(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8 

(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16** 1274322 8 

(4) Podręcznik z dodatkiem 1286259 1 

(5) Wieszak wewnętrzny 1286621 2 

Komponenty części *1286619 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu 
LTEI, z symbolami 

1286262 1 

(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla 
modułu LTEI, z symbolami 

1286263 1 

(8) Ogranicznik końcowy 1260892 2 

(9) Zderzak gumowy 36388 2 

(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2 

(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 *** 1251997 2 

(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ 
Expo Installer 

1286393 1 

(13) Konstrukcja spawana 1286620 1 

(14) Wózek* 1285721 1 

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721 

(a) 1289692 Uchwyt 1 

(b) 1289693 Klocek hamulcowy 1 

(c) 1285730 Sprężyna 2 

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm 

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
prowadnicy. 

 

Zawartość zestawu 1288801 

Do stosowania z pomostami 8 ft/2,44 m 
z etykietami tekstowymi. 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(1) Podkładka 1256481 8 

(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8 

(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16** 1274322 8 

(4) Podręcznik z dodatkiem 1286259 1 

(5) Wieszak wewnętrzny 1286621 2 

Komponenty części *1288802 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu 
LTEI, tekstowa 

1286260 1 

(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla 
modułu LTEI, tekstowa 

1286261 1 

(8) Ogranicznik końcowy 1260892 2 

(9) Zderzak gumowy 36388 2 

(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2 

(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 *** 1251997 2 

(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ 
Expo Installer 

1286393 1 

(13) Konstrukcja spawana 1286620 1 

(14) Wózek* 1285721 1 

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721 

(a) 1289692 Uchwyt 1 

(b) 1289693 Klocek hamulcowy 1 

(c) 1285730 Sprężyna 2 

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm 

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
prowadnicy. 
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Zawartość zestawu 1288803 

Do stosowania z pomostami 8 ft/2,44 m 
z etykietami z symbolami. 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(1) Podkładka 1256481 8 

(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8 

(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16** 1274322 8 

(4) Podręcznik z dodatkiem 1286259 1 

(5) Wieszak wewnętrzny 1286621 2 

Komponenty części *1288804 

Opis części Numer 
części 
Genie 

Ilość 

(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu 
LTEI, z symbolami 

1286262 1 

(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla 
modułu LTEI, z symbolami 

1286263 1 

(8) Ogranicznik końcowy 1260892 2 

(9) Zderzak gumowy 36388 2 

(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2 

(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 *** 1251997 2 

(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ 
Expo Installer 

1286393 1 

(13) Konstrukcja spawana 1286620 1 

(14) Wózek* 1285721 1 

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721 

(a) 1289692 Uchwyt 1 

(b) 1289693 Klocek hamulcowy 1 

(c) 1285730 Sprężyna 2 

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm 

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
prowadnicy. 
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