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1 Wstęp i informacje ogólne 

1.1 PRZEDMOWA 

Celem niniejszego podręcznika jest podanie klientowi właściwych informacji w zakresie bezpiecznej obsługi 

i konserwacji mających zasadnicze znaczenie dla prawidłowej eksploatacji urządzenia. 

Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku należy PRZECZYTAĆ i w pełni ZROZUMIEĆ przed 

dokonaniem próby obsługi maszyny. NINIEJSZY PODRĘCZNIK STANOWI BARDZO WAŻNE 

NARZĘDZIE – Należy zawsze przechowywać go w maszynie. 

Producent nie ma bezpośredniej kontroli nad użytkowaniem i wykorzystaniem maszyny, dlatego 

przestrzeganie dobrych praktyk bezpieczeństwa leży w odpowiedzialności użytkownika i jego 

pracowników obsługujących maszynę. 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zakładają użytkowanie maszyny w odpowiednich 

warunkach roboczych. Zmiany i / lub modyfikacje maszyny są surowo zabronione. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać jest to, że urządzenie jest bezpieczne na 

tyle, na ile bezpieczne są osoby je obsługujące. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, OSTROŻNIE, WAŻNE, INSTRUKCJA I UWAGA 

We wszystkich miejscach, w których może jeden z tych napisów, zarówno w instrukcji jak i na maszynie, 

definiowany jest on następująco: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: W razie braku prawidłowego przestrzegania instrukcji występuje wysokie 

prawdopodobieństwo poważnych obrażeń lub śmierci personelu.  

OSTRZEŻENIE LUB OSTROŻNIE: W razie braku prawidłowego przestrzegania instrukcji występuje pewne 

prawdopodobieństwo poważnych obrażeń lub śmierci personelu. 
 
 

SYMBOL „ALERT BEZPIECZEŃSTWA” JEST STOSOWANY, ABY ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA POTENCJALNE ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO 
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI, JEŚLI ZOSTANĄ ZIGNOROWANIE. 

 

WAŻNE I INSTRUKCJE: Oznacza procedury o istotnym znaczeniu dla bezpiecznej eksploatacji i 

zapobiegania uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyny. 

UWAGA: Wskazuje ogólne zasady i/lub procedury bezpieczeństwa dotyczące maszyny. 

Właściciel / użytkownik ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad, 

przepisów, praw, kodeksów i innych wymogów dotyczących bezpiecznego użytkowania sprzętu. 
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1.2 ZAKRES 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane, aby umożliwić bezpieczną 

eksploatację wszystkich podnośników Niftylift Height Rider 15N lub 17N (SP45N lub SP50N w USA), 

zasilanych prądem stałym (E).  

Dodatkowe informacje techniczne, schematy połączeń i odpowiednie instrukcje dotyczące wszystkich 

czynności utrzymania, które będą wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel, znajdują się w 

podręczniku Warsztatowym i liście Części zamiennych dla Państwa modelu podnośnika Niftylift Height 

Rider. 

1.3 WPROWADZENIE DO SERII HEIGHT RIDER Z WŁASNYM NAPĘDEM (SP) 

Prosimy zwrócić uwagę, wszystkie informacje, rysunki, szczegóły i opisy zawarte w niniejszej instrukcji były 

aktualne w momencie przekazania do druku. Firma Niftylift zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i 

ulepszania swoich produktów bez obowiązku do stosowania zmodyfikowanych rozwiązań w urządzeniach 

wyprodukowanych wcześniej. 

Jeżeli po przeczytaniu niniejszej instrukcji potrzebne są dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z nami. 

Niftylift Ltd, Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes MK13 0ER, Wielka Brytania 

Tel: +44 (0) 1908 223456 Faks: +44 (0) 1908 312733 

Niftylift Inc., 1525 S.Buncombe Road, Greer, SC 29651 USA 

Tel: +01 864 968 8881 Faks: +01 864 968 8836 

Nifty Pty Ltd, 11 Kennington Drive, Tomago, NSW 2322, Australia 

Tel: +61 (0) 4964 9765 Faks: +61 (0) 2 4964 9714 

Sterowany z kosza, podnośnik Niftylift Height Rider 15N lub 17N (SP45N lub SP50N) jest niezwykle 

wszechstronnym podnośnikiem z wysięgnikiem przegubowym o unikalnej i prostej konstrukcji. Model 

HR15N może unieść dwóch mężczyzn z narzędziami na wysokość 15,5 m lub na wysięgu 9,7 m. 

Wysięgniki zamontowane są na napędzanym mechanizmie obracającym się w zakresie 360° na 

kompaktowej wąskiej podstawie o krótkim promieniu skrętu, co zapewnia doskonałą sterowność i 

maksymalną sprawność. 

Automatyczne hamowanie i alarm dźwiękowy aktywowany czterostopniowym czujnikiem nachylenia 

uniemożliwia operatorowi pracę na wysokości na niebezpiecznym terenie. 

Cyfrowy układ sterowania zapewnia płynny, niezawodny ruch podnośnika i maksymalną niezawodność w 

najtrudniejszych warunkach. 

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do następujących maszyn: 

Model Źródło zasilania 

HR15 Narrow 2x4  elektryczne 

HR17 Narrow 2x4 elektryczne 
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1.4 OGÓLNE DANE TECHNICZNE 

PARAMETR HR15N HR17N 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 
ROBOCZA 

15,50m 

50ft 10in 

17,0m 

56ft 0in 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ – 
PODNOŚNIK 

13,50m 

44ft 3in 

15,0m 

49ft 6in 

MAKSYMALNY WYSIĘG 9,7m 

32ft 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ – W 
POZYCJI TRANSPORTOWEJ 

2,00m 

6ft 7in 

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ 1,50m 

4ft 11in 

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ – W 
POZYCJI TRANSPORTOWEJ 

4,93m 

16ft 2in 

UDŹWIG PODNOŚNIKA  225kg (500lbs) 

ROZSTAW OSI 1,80m 

5ft 11in 

PROMIEŃ SKRĘTU 3,5 m 

11ft 6in 

OBRÓT WIEŻYCZKI 355° 

WYCHYLENIE WIEŻYCZKI DO 
TYŁU 

0,01m 

0ft 1in 

PRĘDKOŚĆ JAZDY 0-2.2 mph 

0-3,5 km/h 

WIELKOŚĆ PODNOŚNIKA  1,50m x 0,85m 

4ft 11in x 2ft 9in 

STEROWANIE WYSIĘGNIKIEM Proporcjonalne, elektryczne 

ELEMENTY STERUJĄCE 
NAPĘDEM 

Proporcjonalne, elektryczne 

CIŚNIENIE HYDRAULICZNE 207bar (wysięgniki) 280bar (napęd) 

OPONY Wypełnione pianką 

ZDOLNOŚCI POKONYWANIA 
WZNIESIEŃ 

25% 

MINIMALNA MASA POJAZDU 7250kg 

15980lbs 

7400kg 

16300lbs 

MAKSYMALNY NACISK NA 
PODŁOŻE 

0,129 kN/cm2 

26900 lbs/ft2 

0,132 kN/cm2 

27600 lbs/ft2 

ŹRÓDŁO ZASILANIA E (prąd stały) – 8 akumulatorów 6V 350 Ah 
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1.5 IDENTYFIKACJA (BRYTYJSKA TABLICZKA ZNAMIONOWA) 

 
 

 
 
 

Tabliczka znamionowa mocowana jest do podwozia na każdej maszynie w czasie produkcji każdego 

podnośnika Niftylift.  Należy upewnić się, że wszystkie jej części zostały wybite i są czytelne. 
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1.6 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI WE (typowa) 
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2 Bezpieczeństwo 

2.1 OBOWIĄZKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Podczas obsługi podnośnika Niftylift bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejszą kwestią.  W celu 

pełnego uwzględnienia wszystkich aspektów obsługi maszyny należy upewnić się, że każdy operator 

PRZECZYTAŁ i całkowicie ZROZUMIAŁ odpowiednie instrukcje dotyczące obsługi, konserwacji i 

serwisowania maszyny.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dowolnego problemu ujętego 

w instrukcji należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub Niftylift Ltd. 

Przed użyciem jakiegokolwiek podnośnika Niftylift, należy dokonać dokładnego przeglądu maszyny pod 

kątem uszkodzeń lub odkształceń głównych elementów.  Podobnie należy sprawdzić systemy sterowania 

pod kątem wycieków płynu hydraulicznego, uszkodzonych przewodów, wad kabli lub obluzowanych osłon 

elementów elektrycznych. Nie należy nigdy używać uszkodzonego lub wadliwego sprzętu. Należy naprawić 

wszystkie wady przed oddaniem podnośnika do eksploatacji. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z 

lokalnym sprzedawcą lub firmą Niftylift Ltd. (szczegóły na stronie3). 

PRODUCENT NIE MA  BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI NAD ZASTOSOWANIEM I 

UŻYTKOWANIEM MASZYNY. DLATEGO PRZESTRZEGANIE DOBRYCH PRAKTYK 

BEZPIECZEŃSTWA LEŻY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA I 

JEGO PERSONELU OBSŁUGI.  NIEZROZUMIENIE I NIEPRZESTRZEGANIE 

WSZYSTKICH ZALECEŃ BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE 

OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. 

2.1.1 Na obsługę podnośników Niftylift należy zezwolić jedynie przeszkolonym osobom. 

2.1.2 Podnośniki Niftylift należy zawsze obsługiwać w sposób całkowicie zgodny z Instrukcją obsługi i 

bezpieczeństwa dla danego modelu. 

2.1.3 Każdego dnia przed użyciem i na początku każdej zmiany, podnośnik Niftylift należy poddać kontroli 

wzrokowej i sprawdzeniu działania, obejmującemu m.in. elementy sterowania i sterowania awaryjnego, 

urządzenia zabezpieczające, odzież ochronną, w tym zabezpieczenia przed upadkiem, szczelność układów 

pneumatycznego, hydraulicznego i paliwowego, przewody i wiązki przewodów, luźne i brakujące części, 

opony i koła, tabliczki informacyjne, ostrzeżenia, oznaczenia sterowania i instrukcje obsługi i 

bezpieczeństwa, systemy osłon i poręczy oraz wszelkie inne systemy wymienione przez producenta. 

2.1.4 Wszelkie problemy lub usterki wpływające na bezpieczeństwo obsługi muszą zostać usunięte przed 

użyciem podnośnika ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa (patrz Podręcznik części 

zamiennych, aby uzyskać numery części zamiennych i szczegóły). W przypadku wątpliwości należy 

skontaktować się z firmą Niftylift Ltd (szczegóły na stronie 3). Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 

konserwacyjnych obejmujących wysprzęglenie skrzynki przekładniowej jak w opisie w punkcie 

4.7.2, upewnić się, że koła są podparte klinami. 

2.1.5 Zawsze należy zapewnić, że wszystkie naklejki ostrzegawcze, instrukcje, tabliczki, oznaczenia sterowania 

oraz instrukcje bezpieczeństwa są nienaruszone i czytelne. Jeżeli potrzebne są elementy zamienne należy 

skontaktować się z lokalnym dostawcą lub firmą Niftylift. Zawsze należy przestrzegać i postępować zgodnie 

z zaleceniami obsługi znajdującymi się na takich naklejkach. 

2.1.6 Nie wolno zmieniać, modyfikować lub w żaden sposób wyłączać elementów sterujących, urządzeń 

bezpieczeństwa, blokad lub innych części Niftylift. 
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2.1.7 Przed użyciem podnośnika Niftylift i w czasie jego użytkowania, użytkownik ma obowiązek sprawdzić 

miejsce, w którym ma on być używany pod kątem możliwych zagrożeń, takich jak, między innymi, nierówne 

podłoże, odpadki, dziury, wyboje, przeszkody, śmieci, przeszkody na posadzce i nad głową, przewody 

wysokiego napięcia, wiatr i pogoda, nieupoważnione osoby i wszelkie potencjalnie niebezpieczne warunki.  

2.1.8 Ten podnośnik Niftylift zawiera kilka substancji niebezpiecznych, takich jak, między innymi, kwas 

akumulatorowy i płyn hydrauliczny. 

2.1.9 Pokrywy i zadaszenia powinny być zamknięte w czasie eksploatacji podnośnika Niftylift. Tylko przeszkolony 

personel powinien prowadzić konserwację podnośnika Niftylift, każdorazowo stosując środki ochrony przed 

zagrożeniami elektrycznymi, cieplnymi, mechanicznymi. 

2.1.10 Nigdy nie przekraczać maksymalnej nośności podnośnika podanej na naklejkach i tabliczce znamionowej 

maszyny. 

2.1.11 Podnośnik Niftylift może pracować jedynie na stabilnej, płaskiej powierzchni. 

2.1.12 Nigdy nie wolno umieszczać jakiegokolwiek elementu podnośnika Niftylift w odległości mniejszej niż 4,0 m 

(12 stóp) od jakiejkolwiek linii elektrycznej, przewodnika lub podobnej instalacji o napięciu 

nieprzekraczającym 66 kV (minimalna rozpiętość 125m).  Minimalne bezpieczne odległości w przypadku 

wyższych napięć i innych rozpiętości podano w NZECP 34:1993. 
 

TA MASZYNA NIE JEST IZOLOWANA. 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami. 
 

2.1.13 Po wejściu do kosza pamiętać o zamknięciu za sobą opuszczanej belki wejściowej. 

2.1.14 Stosowanie zatwierdzonego pasa bezpieczeństwa, ściągacza linowego, kasku i odpowiedniej odzieży 

ochronnej jest obowiązkowe. Uprząż przymocować do odpowiednich punktów mocowania uprzęży 

umieszczonych w koszu i nie odłączać do momentu opuszczenia kosza w położeniu złożonym. 

2.1.15  Zawsze należy zachować pozycję stojącą w zasięgu podnośnika. Nie siadać, nie stawać i 

nie wspinać się na barierę ochronną, barierę pośrednią lub cięgna wysięgnika, lub 

jakikolwiek inny obiekt, próbując zwiększyć wysokość lub zasięg. STOPY POWINNY 

ZAWSZE ZNAJDOWAĆ SIĘ NA PODŁODZE KOSZA. Zabronione jest stosowanie na 

podnośnikach Niftylift desek, drabin lub jakichkolwiek innych urządzeń służących do 

zwiększania wysokości lub zasięgu. 

2.1.16 Nie stosować systemu poziomowania kosza do sztucznego zwiększania wysięgu podnośnika. 

2.1.17 Nie wolno stosować podnośnika do podnoszenia wystających lub zajmujących dużo miejsca przedmiotów, 

które mogą przekraczać maksymalną nośność lub przenoszenia przedmiotów mogących zwiększać napór 

wiatru na kosz, np. tablic ogłoszeniowych itp. 

2.1.18 Podnośnik Niftylift nie może być sterowany, kiedy znajduje się na ciężarówkach, przyczepach, wagonach 

kolejowych, statkach wodnych, rusztowaniach lub podobnym wyposażeniu, chyba że takie zastosowanie 

zostało zatwierdzone na piśmie przez Niftylift Ltd. w Wielkiej Brytanii. 

2.1.19 Przed opuszczeniem lub obróceniem należy zawsze sprawdzić miejsce poniżej i wokół podnośnika, czy w 

danym miejscu nie ma osób ani przeszkód.  Należy uważać podczas obracania się, aby dosięgnąć miejsc, 

w których może odbywać się ruch uliczny. W celu kontrolowania ruchu ulicznego lub zapobiegania 

dostępowi do maszyny, zastosować barierki. 
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2.1.20 Brawurowa i karkołomna jazda podnośnikiem Niftylift lub wokół niego jest zabroniona. 

2.1.21 Jeżeli obecne są inne urządzenia ruchome lub pojazdy, należy podjąć szczególne środki ostrożności, aby 

spełnić przepisy lokalne lub normy bezpieczeństwa ustalone dla miejsca pracy. Należy zastosować, między 

innymi, ostrzeżenia takie jak flagi, taśmy odgradzające, światła migające oraz barierki. 

2.1.22 Przed i w czasie jazdy z podniesionym koszem, operator musi mieć dobrą widoczność drogi i utrzymywać 

bezpieczną odległość od przeszkód, śmieci, odpadków, dziur, zagłębień terenu, ramp oraz innych zagrożeń 

celem zapewnienia bezpiecznej jazdy w stanie podniesionym.  Utrzymywać bezpieczną odległość od 

przeszkód napowietrznych. 

2.1.23 We wszystkich warunkach jazdy operator powinien ograniczyć prędkość stosownie do stanu podłoża, 

zakłóceń ruchu, widoczności, nachylenia, lokalizacji osób oraz innych czynników powodujących zagrożenie 

zderzeniem lub obrażeniami osób. 

2.1.24 Nie wolno jeździć podnośnikiem Niftylift po pochyłościach, pochylniach lub rampach, których kąt nachylenia 

przekracza kąt dopuszczony przez producenta. 

2.1.25 W zakresie odpowiedzialności użytkownika leży określenie klasy zagrożeń danej przestrzeni lub lokalizacji. 

Podnośniki koszowe użytkowane w miejscach niebezpiecznych powinny posiadać zatwierdzenie do danego 

zadania. (patrz ANSI/NFPA 505-1987, jeśli dotyczy). 

2.1.26 Obsługujący powinien natychmiast zgłosić do swojego przełożonego wszystkie niebezpieczne miejsca 

(otoczenia), które ujawnią się podczas eksploatacji. 

2.1.27 Jeżeli operator podejrzewa usterkę podnośnika Niftylift, napotka niebezpieczeństwo lub potencjalnie 

niebezpieczne warunki dotyczące nośności, planowanego zastosowania lub bezpiecznej pracy, powinien 

przerwać pracę podnośnika Niftylift i przed kontynuowaniem obsługi podnośnika Niftylift uzyskać od 

kierownictwa, właściciela, sprzedawcy lub producenta dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa 

obsługi. 

2.1.28 Operator powinien natychmiast zgłosić do swojego przełożonego wszystkie problemy lub usterki, które 

ujawnią się podczas obsługi podnośnika Niftylift.  Wszelkie problemy lub usterki wpływające na 

bezpieczeństwo obsługi powinny zostać usunięte przed kontynuowaniem użytkowania. 

2.1.29 Wysięgnik i kosz podnośnika Niftylift nie mogą być używane do podnoszenia kół nad podłoże. 

2.1.30 Podnośnika Niftylift nie wolno używać jako dźwigu. 

2.1.31 Podnośnika Niftylift nie można opierać o inne przedmioty celem stabilizacji kosza. 

2.1.32 Należy starannie zapobiegać zaplątaniu podnośnika koszowego w liny, przewody elektryczne i węże. 

2.1.33 Akumulatory należy ładować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których nie ma płomieni, iskier 

oraz innych źródeł zapłonu, które mogą spowodować wybuch.  Podczas procesu ładowania wytwarzany 

jest silnie wybuchowy wodór gazowy. 

2.1.34 Sprawdzając poziom elektrolitu, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę oczu, skóry i odzieży.  Kwas 

akumulatorowy jest silnie żrący, dlatego zalecane jest używanie odzieży i okularów ochronnych. 

2.1.35 Jeżeli kosz lub zespół podnoszący zaplączą się, trafią na przeszkodę lub ich normalny ruch zostanie w inny 

sposób uniemożliwiony przez sąsiednie konstrukcje lub inne przeszkody w taki sposób, że wycofanie nie 

spowoduje uwolnienia podnośnika, należy bezpiecznie usunąć cały personel z kosza przed podjęciem 

próby uwolnienia podnośnika za pomocą naziemnych urządzeń sterowania. 
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2.1.36  Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze prawidłowo złożyć wysięgnik do 

położenia transportowego. NIGDY NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ KLUCZYKÓW W 

MASZYNIE, jeżeli miałyby tam pozostać przez jakikolwiek czas. Należy używać klinów, 

kiedy maszyna zostaje na pochyłości. 

2.1.37 Silnik musi być wyłączony podczas napełniania zbiorników paliwa. Tankowanie należy wykonywać w 

dobrze wentylowanych pomieszczeniach wolnych od płomieni, iskier oraz innych źródeł zapłonu, które 

mogą spowodować wybuch. BENZYNA (GAZOLINA), CIEKŁY PROPAN I OLEJ NAPĘDOWY SĄ 

ŁATWOPALNE. 

 

2.1.38  NIGDY NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ PODNOŚNIKA NIFTYLIFT JEŚLI WYCZUWALNY 

JEST ZAPACH BENZYNY (GAZOLINY), CIEKŁEGO PROPANU LUB OLEJU 

NAPĘDOWEGO.  PALIWA TE SĄ WYSOCE ŁATWOPALNE  

 

2.1.39 Operator powinien wdrożyć środki przewidziane w celu ochrony przed osobami nieupoważnionymi. 

2.1.40 Nigdy nie należy usuwać z podnośnika Niftylift niczego, co mogłoby pogorszyć stabilność maszyny, np., 

między innymi, akumulatorów, pokryw, silników, opon lub obciążenia. 
 
 

2.2 OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE 

O ile nie zostały one specjalnie skonfigurowane inaczej, maszyny mogą jedynie przez krótki czas pracować 

w ekstremalnych temperaturach takich jak mroźnie i chłodnie ze względu na obniżoną wydajność 

akumulatorów.  Dla przewodów i elementów elektrycznych temperatura musi mieścić się w zakresie od -

5°C do 60°C. 

Zalecany zakres roboczy dla tych maszyn to od 5°C do +40°C. Prosimy o kontakt z firmą Niftylift 

Ltd. w celu rozstrzygnięcia czy maszyna może być eksploatowana poza tym zakresem temperatur. 

Wydłużona praca w środowiskach zapylonych nie jest zalecana i konieczne jest częste czyszczenie. Należy 

usunąć wszelki pył, zabrudzenia, naloty soli, nadmiar oleju i smaru. Osady farby lub bitumu, szczególnie na 

opisach i etykietach, należy usuwać. 

Wszystkie standardowe maszyny Niftylift są przystosowane do prędkości wiatru 12,5 m/s, która równa jest 

45km/h (28 mil/h) lub 6 punktom w skali Beauforta. Nie wolno podejmować żadnych prób pracy z 

podnośnikiem Niftylift przy wietrze o sile wyższej od tych wartości granicznych. Kiedy operator ma 

jakiekolwiek wątpliwości co do prędkości wiatru, powinien przerwać natychmiast pracę, aż siła wiatru 

spadnie do bezpiecznego poziomu. 

 

NIE WOLNO UŻYWAĆ PODNOŚNIKA NIFTYLIFT W CZASIE WYŁADOWAŃ 

ELEKTRYCZNYCH 
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2.3 HAŁAS I DRGANIA 

Emisja hałasu w przypadku maszyn typoszeregu Height Rider nie przekracza 79dB(A), przy pomiarze w 

punkcie umieszczonym prostopadle w odległości 4 m, w warunkach próbnych równoważnego ciągłego 

poziomu dźwięku ważonego krzywą A. Opiera się ona na maszynie z silnikiem wysokoprężnym pracującym 

na wysokich obrotach i pod obciążeniem. Wszystkie pozostałe modele będą wykazywać znacznie niższy 

poziom emisji, zależnie do opcji zasilania. Przy normalnej eksploatacji poziom drgań, któremu poddany jest 

operator, nie przekroczy ważonej średniej kwadratowej wartości przyspieszenia 2,5 m/s². 

 

2.4 RAPORT Z PRÓB 

Wszystkie modele maszyn Niftylift poddawane są kompleksowemu „testowi typu”, który powtarza wszystkie 

kombinacje bezpiecznego obciążenia roboczego (BOR), przeciążenia, wpływu wiatru, bezwładności i siły 

ciągnienia w celu oceny różnych kryteriów bezpiecznej stabilności. Maszyny samobieżne są również 

poddane próbom krawężnikowym i hamowania przy BOR, aby spełniały dodatkowe wymagania stabilności 

w „najgorszym przypadku”. 

Następnie każda maszyna podlega próbom przeciążenia statycznego na płaskiej poziomej powierzchni przy 

150% DOR, co przekracza wymagania określone w EN280 dla podestów ruchomych przejezdnych 

(MEWP).  Maszyny samobieżne są również testowane przy maksymalnym kącie roboczym zwiększonym o 

0,5° z obciążeniem testowym równym 125% BOR. Na zakończenie, wszystkie maszyny przechodzą próbę 

działania przy 110% BOR. 

Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa sprawdzane są pod kątem poprawnej pracy, sprawdzana jest 

prędkość pracy w stosunku do wymagań oraz funkcje dynamiczne celem zapewnienia, że wszystkie siły 

związane z przyspieszaniem i zwalnianiem mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Wszystkie 

zauważone usterki są naprawiane i odnotowywane przed zezwoleniem na dopuszczenie maszyny do pracy. 



 Seria Height Rider/SP 

Instrukcja obsługi i wytyczne bezpieczeństwa 

Angielski  – 05/15 

Oryginalna instrukcja 
12 

3 Przygotowanie i przegląd  
 

3.1 ROZPAKOWANIE 

Ponieważ producent nie ma bezpośredniej kontroli nad wysyłką lub przewozem żadnego urządzenia 

Niftylift, w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy i/lub właściciela, albo leasingobiorcy leży zapewnienie, 

że podnośnik Niftylift nie został uszkodzony podczas transportu oraz, że przed oddaniem go do pracy 

wykwalifikowany inżynier sporządził raport przedeksploatacyjny.  

1) Należy usunąć wszystkie liny, pasy i / lub łańcuchy stosowane do zabezpieczenia podnośnika 
koszowego podczas transportu. 

2) Należy zadbać, aby wszelkie rampy, doki załadunkowe lub wózki widłowe miały udźwig lub nośność 
odpowiednią dla podnośnika Niftylift. 

3) Jeżeli maszyna Niftylift ma zjechać z pojazdu transportowego, upewnić się, że operator przeczytał i 
całkowicie zrozumiał całą instrukcję. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w odpowiednim 
rozdziale. 

 

***Przed przekazaniem maszyny do eksploatacji należy sporządzić Raport przedobsługowy. 

3.2 PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA 

Chociaż w zakładzie firmy Niftylift dołożono wszelkich starań aby zagwarantować, że maszyna dotrze w 

stanie bezpiecznym i nadającym się do pracy, konieczne jest przeprowadzenie systematycznego przeglądu 

podnośnika przed przekazaniem do eksploatacji. 

 
 

TO NIE JEST PROŚBA, TO JEST OBOWIĄZEK 

 
 
 

Aby wesprzeć użytkownika w tym zadaniu, załączono raport przedobsługowy, który należy wypełnić po 

dostarczeniu / odbiorze maszyny. 

Przed sporządzi raport przedobsługowy, użytkownik musi przeczytać i całkowicie zrozumieć zawartość 

Instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji. 

 

OSTRZEŻENIE – NIE OBSŁUGIWAĆ MASZYNY, KTÓRA PRAWDOPODOBNIE JEST 

WADLIWA LUB DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO. PRZED PODJĘCIEM PRACY NA 

PODNOŚNIKU NIFTYLIFT NALEŻY USUNĄĆ I NAPRAWIĆ WSZYSTKIE USTERKI. 
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3.3 HARMONOGRAM PRZEDOBSŁUGOWYCH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA 

Przed użyciem każdego dnia i na początku każdej zmiany podnośnik koszowy powinien zostać poddany 
kontroli wzrokowej oraz testom funkcjonalnym obejmującym, między innymi, poniższe: Zalecane jest, aby 
poniższe czynności były przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, według list kontrolnych. 

 

3.3.1 CODZIENNE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA 

1) Sprawdzić czy wszystkie etykiety (naklejki) są swoim miejscu i są czytelne 

2) Sprawdzić wzrokowo części urządzenia, czy nie są uszkodzone lub poluzowane. 

3) Sprawdzić czy akumulatory są naładowane (dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 4.6) 

4) Sprawdzić poziom paliwa (jeśli ma zastosowanie). 

5) Sprawdzić czy zadaszenia / obudowy i osłony są na swoich miejscach i są przymocowane. 

6) Sprawdzić, czy przełącznik spoczynkowy wysięgnika działa (jeżeli jest). 

7) Sprawdzić, czy dźwignie sterowania są bezpieczne i czy działają swobodnie. 

8) Sprawdzić poprawność działania przycisków obsługi i przycisku wyłącznika awaryjnego. 

9) Sprawdzić działanie pompy ręcznej. 

10) Skontrolować wzrokowo wszystkie przewody hydrauliczne i armaturę pod kątem uszkodzeń lub 
nieszczelności. 

11) Sprawdzić, czy czopy obrotowe podnośnika i ich śruby mocujące są dokręcone. 

12) Sprawdzić, czy alarm wychylenia działa poprawnie (na pochyłości 4,0° lub więcej powinien być 
słyszalny alarm i możliwość jazdy powinna zostać wyłączona). 

13) Sprawdzić działanie systemu ciągłej blokady niezamierzonego uruchomienia SiOPS  (patrz  
punkt 4.3.5).     

14) Sprawdzić działanie systemu ważenia kosza (jeżeli jest zamontowany). 

 

3.3.2 COTYGODNIOWE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA 

1) Sprawdzić opony i koła pod kątem uszkodzeń i zużycia. 

2) Sprawdzić, czy manipulatory z joystickiem są bezpieczne. 

3) Sprawdzić poziom płynu w akumulatorach i jego ciężar właściwy (po naładowaniu) i stan ogólny. 

4) Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, klasa ISO 22 (Europa), klasa 32 (reszta świata). 

5) Sprawdzić, czy w uchwytach przewodów nie ma uszkodzeń lub brakujących części. 
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3.3.3 COMIESIĘCZNE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA 

1) Sprawdzić poziom oleju silnikowego (jeśli ma zastosowanie). 

2) Sprawdzić czy nakrętki tylnych kół są dokręcone (moment obrotowy 225Nm / 166 ft lbs). 

3) Sprawdzić czy nakrętki przednich kół są dokręcone (moment obrotowy 150Nm / 110ft lbs). 

4) Sprawdzić czy ślimak obrotu jest prawidłowo umieszczony w zazębieniu. Oczyścić i ponownie 
nasmarować. 

5) Sprawdzić cięgno drążka kierowniczego poprzecznego. 

6) Sprawdzić podkładki zużywalne wysięgnika teleskopowego i kołki nylonowe (jeśli dotyczy). 

7) Co sześć miesięcy przeprowadzić dokładny przegląd zgodnie z przepisami „Podnoszenie i sprzęt 
do podnoszenia” (LOLER) 1998, postanowienie (9)(3)(a). 

3.3.4 COROCZNE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA 

1) Sprawdzić, czy wszystkie czopy obrotowe i ich śruby mocujące są dokręcone. 

2) Sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek pęknięć lub silnie skorodowanych obszarów na wysięgnikach i 
podwoziu. 

3) Wymienić filtry oleju hydraulicznego. 

4) Sprawdzić zużycie tulei w piastach kół przednich. 

5) Sprawdzić, czy śruby pierścienia obrotnicy są dokręcone (moment obrotowy 279Nm / 205ft).  

 Kosz „Toughcage” 

Wytrzymały kosz firmy Niftylift jest w pełni odporny na promieniowanie UV, odpowiedni do stosowania na 

zewnątrz w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Jednak użytkownik i właściciel maszyny powinni 

wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 Mogą wystąpić odbarwienia materiału – jest to naturalny proces starzenia, który nie zmienia znacząco 

właściwości materiału. 

 Stan podłogi może pogorszyć się w wyniku użytkowania produktu i ekspozycji na promieniowanie UV. 

Wytrzymały kosz jest wielowarstwową konstrukcją, co oznacza, że z czasem może następować 

degradacja górnej warstwy, zmniejszając wytrzymałość konstrukcyjną warstw wewnętrznych i 

bazowych. 

 Tempo starzenia podłogi kosza toughcage jest zależne od zastosowania maszyn oraz jego kraju, w 

którym jest użytkowana (typowych poziomów narażenia na promieniowanie UV). Tempo odpowiadające 

Państwa obszarowi znajduje się w poniższej tabeli. 
 

WIELKIA BRYTANIA, HOLANDIA, NIEMCY, POLSKA, SKANDYNAWIA, KANADA, ROSJA 14 lat 

FRANCJA, WŁOCHY, STANY ZJEDNOCZONE (STANY PÓŁNOCNO-WSCHODNIE) 11 lat 

HISZPANIA, GRECJA, TURCJA, CHINY, STANY ZJEDNOCZONE (STANY 
ŚRODKOWOWSCHODNIE), AUSTRALIA (TASMANIA) 

9,5 lat  

MALEZJA, INDONEZJA 8 lat  
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STANY ZJEDNOCZONE (STANY POŁUDNIOWE), AMERYKA POŁUDNIOWA, AUSTRALIA 
(VICTORIA, NOWA POŁUDNIOWA WALIA) 

7,5 lat  

STANY ZJEDNOCZONE (STANY ZACHODNIE), REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, 
INDIE, PAKISTAN, IRAN, AUSTRALIA (ZACHODNIA, POŁUDNIOWA, QUEENSLAND) 

7 lat  

AFRYKA PÓŁNOCNA, ARABIA SAUDYJSKA, DUBAJ, AUSTRALIA (TERYTORIUM 
PÓŁNOCNE) 

6 lat  

 Uwaga:  Datę produkcji podłogi kosza 'Toughcage' znajduje się na jego spodzie. 

Firma Niftylift zaleca, aby użytkownik i właściciel maszyny regularnie sprawdzali podłogę kosza pod kątem 

uszkodzeń. W razie wykrycia jakichkolwiek znaczących uszkodzeń, należy wymienić podłogę. W celu 

uzyskania dalszych wskazówek, należy skontaktować się z firmą Niftylift Ltd. 
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3.4 TABLICZKI, NAKLEJKI I INSTALACJA (SPECYFIKCJA BRYTYJSKA) 

POZYCJA OPIS NUMER ILOŚĆ 

1 Tabliczka z numerem seryjnym P15383 1 

2 Obciążenie skupione,  HR15N - 44 kN 

 HR17N - 46,5kN 
P27316 

P27317 

4 

4 

3 Kierunek jazdy P27047 1 

4 Kierunek jazdy (duży) P27048 1 

5 Nie stawać P14785 2 

6 Odłącznik akumulatora P18600 1 

7 Logo  'HR15N' 

 'HR17N' 

P26431 

P26433 

2 

2 

8 Ogólne zagrożenie zmiażdżenia P14782 4 

9 Wysprzęglanie skrzyni biegów P18811 2 

10 Dźwignie w podstawie P25066 1 

11 Elementy sterowania awaryjnego P21700 1 

12 IPAF „Czy zostałeś przeszkolony?” P22055 2 

13 Przeczytaj podręcznik P14892 2 

14 Jeżeli wyłącznik awaryjny jest nieaktywny P14864 2 

15 Ręczne obniżanie P23035 1 

16 Testowanie czujnika poziomu P23801 1 

17 Położenie elementów sterowania awaryjnego P22877 1 

18 Skrzynka sterowania w podstawie P26612 1 

19 Punkty mocowania P14958 2 

20 Podnieś wysięgnik P19442 1 

21 Ostrzeżenie ogólne P24900 1 

22 “Niftylift.com” P14389 1 

23 Bezpieczne obciążenie robocze (BOR) P17328 1 

24 Przełącznik nożny wyłączony P14884 1 

25 Punkt zaczepienia uprzęży P14883 2 

26 Ostrzeżenie bramki kosza P18335 1 

27 Zapnij pasy po zamknięciu bramki P19961 2 

28 Nie umieszczaj przedmiotów na elementach 
sterujących 

P21511 1 

29 Wyposażone w SiOPS P22820 1 

31 Elementy sterujące kosza P27368 1 

34 Ostrzeżenie mocowania kosza P21404 2 

35 Olej hydrauliczny 
Niska temperatura biooleju  

P14415 
P23622 

1 
1 

36 Codzienne Kontrole Bezpieczeństwa P14908 1 

37 Taśma ostrzegawcza Brak Brak 

38 Rozładowanie akumulatora P19850 1 

39 Ostrzeżenie – ciśnienie zbiornika P16365 1 

40 Gniazdo ładowarki - 230V P26863 1 

41 Gniazdo ładowarki - 110V P26424 1 
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42 Zasilanie do kosza - 110V P26426 2 

43 Zasilanie do kosza - 230V P26862 2 

44 Maszyna rotacyjna P15010 2 

45 Obniżanie pomocnicze P25067 1 
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3.5 WYMAGANIA DLA MOMENTU 

JAKOŚĆ / WIELKOŚĆ 
ŚRUBY 

Moment dokręcania w Nm (lbs ft) 

 Platerowane Nieplaterowane 

Klasa 8,8 10,9 12,9 8,8 10,9 12,9 

M 6 5 (7) 8 (10) 9 (12) 6 (8) 8 (11) 10 (13) 

M 8 13 (17) 18 (25) 22 (29) 14 (19) 20 (27) 23 (32) 

M 10 25 (34) 36 (49) 43 (58) 27 (37) 40 (54) 46 (63) 

M 12 43 (58) 63 (85) 73 (99) 47 (63) 69 (93) 80 (108) 

M 14 68 (93) 100 (135) 117 (158) 74 (101) 109 (148) 127 (172) 

M 16 106 (143) 154 (209) 180 (245) 115 (156) 168 (228) 197 (267) 

M 20 212 (288) 301 (408) 352 (477) 224 (304) 328 (445) 384 (521) 

M24 362 (491) 515 (698) 602 (806) 383 (519) 561 (760) 656 (889) 

NAKRĘTKI KÓŁ  Przednie 150 Nm (110ft lbs)  Tylnie 225 Nm (166 ft lbs) 

ŚRUBY KÓŁ SKRZYNI BIEGÓW 215 Nm (158ft lbs) 

ŚRUBY PIERŚCIENIA ZĘBATEGO 
OBROTNICY 

279 Nm (205ft lbs) 

Ta tabela momentów opiera się na następujących założeniach: 

1) Śruby zgodne z ISO 898-1 „Własności mechaniczne części złącznych wykonane ze stali węglowej i stali 
stopowej” 

2) W przypadku śrub „nieplaterowanych”, wszystkie klasy: 

Śruby z łbem sześciokątnym 
Śruba stalowa pokryta czarną zgorzeliną posiada walcowany, naoliwiony gwint, nakrętka stalowa 
nie posiada wykończenia 
Moment obrotowy samozabezpieczenia obejmuje Nylock (zakładany minimalny moment 
samozabezpieczenia) 
Średnie otwory przejściowe zgodne z ISO 273 
Stan dokręcania śruby = 75% współczynnika plastyczności 

3) W przypadku śrub „platerowanych”, wszystkie klasy: 

 Śruby z łbem sześciokątnym 
 Stalowy gwint zewnętrzny platerowany cynkiem, oliwiony (walcowany lub frezowany) bez wykończenia 

wewnętrznego gwintu stalowego 
 Moment obrotowy samozabezpieczenia obejmuje Nylock (zakładany minimalny moment 

samozabezpieczenia) 
 Średnie otwory przejściowe zgodne z ISO 273 
 Stan dokręcania śruby = 75% współczynnika plastyczności 

Wielkości podane w Nm zostały obliczone w Nm i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. Wielkości 
obliczone w lb-ft zostały obliczone w Nm, przeliczone za pomocą współczynnika 0,737561 i zaokrąglane. 
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4 Obsługa 
4.1 ELEMENTY OBWODU STEROWANIA 

4.1.1 NAZIEMNE ELEMENTY STEROWANIA 

GŁÓWNY STEROWNIK PROGRAMOWALNY (PLC): - Główny PLC znajduje się pod zadaszeniem 

naziemnych elementów sterowania, za naziemną stacją sterującą. Głównym zadaniem głównego PLC jest 

przetwarzanie sygnałów ze wszystkich obszarów obwodu sterowania w maszynie i w stosownych 

przypadkach wysyłanie ich do szeregu mniejszych modułów cyfrowych w celu zarządzania odpowiednimi 

funkcjami. 

Podczas eksploatacji maszyny główny PLC odbiera także ciągle sygnały z PLC platformy (patrz sekcja 

4.1.2), monitorując funkcje istotne dla bezpieczeństwa. Jeśli z jakiegoś powodu którakolwiek z tych funkcji 

została wyłączona, główny PLC natychmiast wyłączy maszynę. 

ALARM POCHYLENIA: - Alarm wychylenia umieszczony na nadbudowie za zadaszeniem naziemnych 

elementów sterujących jest monolitycznym czujnikiem monitorującym pochylenie podwozia maszyny. Kiedy 

platforma jest używana, tj. wysięgnik jest podniesiony, jeżeli nachylenie przekroczy zaprogramowaną 

wartość, spowoduje on wyłączenie napędu maszyny i uruchomi alarm dźwiękowy. Maszynę można 

przywrócić do pracy, ponieważ działanie podnośnika nie zostało ograniczone, co pozwala operatorowi 

przywrócić napęd przez obniżenie wysięgników do położenia transportowego. Dlatego możliwe jest 

sprowadzenie kosza z powrotem na podłoże i całkowite przywrócenie eksploatacji maszyny. 

SYGNALIZATOR WIELOTONOWY - Pod naziemną stacją elementów sterujących znajduje się mały 

sygnalizator dźwiękowy, który służy do zapewnienia przerywanego alarmu, kiedy maszyna pracuje. 

Naciśnięcie zielonego przycisku „sterowanie zasilaniem” lub naciśnięcie przełącznika nożnego w 

wysięgniku (jeżeli jest zamontowany) spowoduje zasilenie sygnalizatora. Służy on ostrzeżenia personelu, 

że maszyna pracuje. Ponadto jest to urządzenie, które wytwarza dźwięk typu rykoszet jeśli został wykryty 

problem krytyczny dla bezpieczeństwa, tj. kąt nachylenia lub waga kosza przekracza dopuszczalne 

wartości. 

Waga kosza: - Jeśli elektroniczny czujnik do pomiaru nacisku wykryje przeciążenie, wytworzy ciągły 

dźwięk, a jednocześnie na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ostrzeżenie o przeciążeniu kosza (patrz 

strona 27). 

Zarządzanie akumulatorem: - kiedy akumulator osiągnie niski poziom, sygnalizator dźwiękowy będzie 

naśladował „pulsowanie” silników na prąd stały, aby przekazać operatorowi maszyny informację, że 

należy ją naładować. 

KLAKSON: - Po stronie naziemnej skrzynki sterowania znajduje się klakson, który spełnia funkcję ręcznego 

alertu, włączanego przez naciśnięcie symbolu „klaksonu” na panelu sterowania podnośnika. 

PRZEŁĄCZNIK WYSIĘGNIKA: - Przełącznik ten, zamontowany na przegubie łącznika i sterowany poprzez 

podnoszenie któregokolwiek wysięgnika, steruje działaniem czujnika alarmu pochylenia i kontrolą 

prędkości. Kiedy wysięgniki są w położeniu transportowym czujnik alarmu wychylenia jest omijany, co 

umożliwiają maszynie pokonywanie wzniesień o nachyleniu większym niż dopuszczalny kąt roboczy, bez 

odcinania działania napędu. Jednocześnie możliwe jest korzystanie z szybkiego napędu (oznaczonego 

ikoną zająca), ponieważ maszyny są wyposażone w szybką przepustnicę. Kiedy wysięgniki są uniesione, 

czujnik alarmowy pochylenia zostaje aktywowany i tylko tryb wolnego napędu jest dopuszczalny. Te funkcje 

sterowania mają podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa maszyny i operatora; pod żadnym pozorem 

nie należy izolować lub omijać tej funkcji sterowania. 
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PRZEŁĄCZNIK WYSIĘGNIKA TELESKOPOWEGO: - Ten przełącznik, zamontowany wewnątrz 

wysięgnika teleskopowego, steruje działaniem alarmowego czujnika pochylenia i funkcją kontroli prędkości, 

opisanymi w poprzednim akapicie. 

PRZEŁĄCZNIK (NAPĘD) POŁOŻENIA WYSIĘGNIKA TELESKOPOWEGO: - Ten przełącznik, 

zamontowany na końcu kosza wysięgnika teleskopowego, wyłącza funkcję napędu, jeśli wysięgnik jest 

wysunięty poza zaprogramowaną odległość. 

4.1.2 PODNOŚNIK 

STEROWNIK PROGRAMOWALNY (PLC) PODNOŚNIKA: - W podnośniku znajduje się jego stacja 

sterująca.   Za panelem sterowania podnośnika znajduje się sterownik PLC podnośnika. Zadaniem 

sterownika PLC podnośnika jest interpretacja sygnałów otrzymanych ze stacji sterującej podnośnika i 

przekształcanie ich na sygnał cyfrowy, który jest następnie wysyłany do głównego sterownika PLC, gdzie 

jest przetwarzany. 

CYFROWY MIERNIK WIELOFUNKCYJNY: - Ten miernik, zamontowany w stacji sterującej podnośnika, 

odbiera sygnały z głównego sterownika PLC, w celu przekazania ostrzeżenia dla operatora w związku z 

szeregiem funkcji. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale 4.3.2. 

KONSOLA Z CZUJNIKIEM OBCIĄŻENIA (SiOPS): - Maszyna wyposażona jest w konsolę z czujnikiem 

obciążenia, która wykrywa, kiedy operator został popchnięty lub upadł na konsolę. Jeżeli obciążenie 

wywierane na przód konsoli jest większe niż ustalona wartość, przełącznik nożny zostanie wyłączony w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa operatora i zredukowania możliwości wykonania niezamierzonej 

czynności elementami sterowania w koszu. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 4.3.5. 

4.1.3 PODWOZIE 

ZAWÓR KONTROLI RUCHU: - Ten zawór składa się z kilku pojedynczych komponentów, z których 

wszystkie biorą udział w hydraulicznym zasilaniu silników napędowych kół.  

Ponadto ten blok zaworowy jest także wyposażony w zawór zwalniaka hamulca (BRV). Jest to zawór DV 

sterowany elektromagnetycznie, który steruje funkcją hamowania maszyny. Aby maszyna mogła się 

przemieszczać, zawór ten musi być zasilany elektrycznie. W przypadku braku napięcia silniki kół nie będą w 

stanie osiągnąć obrotowego momentu napędowego, a jednocześnie załączony pozostanie hamulec 

postojowy. Zawór BRV będzie działać jedynie, kiedy używany jest zielony przycisk "Sterowanie zasilaniem" 

(lub wciśnięty jest przycisk nożny na platformie) w trybie jazdy. Jeśli alarmowy czujnik pochylenia wykryje 

nadmierne pochylenie w czasie, gdy wysięgniki są podniesione, zawór BRV przestaje być zasilany w celu 

izolacji maszyny. 

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM: - Stan akumulatora jest stale monitorowany przez układ sterujący, na 

przykład kiedy moc spada do 20% pełnego naładowania, układ stanu akumulatora zaczyna "dawkować" 

energię do silników hydraulicznych. Funkcja ta powoduje naprzemienne zatrzymanie i rozruch napędu, 

sygnalizujące operatorowi konieczność naładowania akumulatorów. Jednocześnie sygnalizator zacznie 

wydawać przerywany dźwięk, a lampka ostrzegawcza niskiego stanu akumulatora zacznie świecić, 

wzmacniając ostrzeżenie dotyczące ładowania. W tym momencie pozostaje wystarczająca ilość energii do 

przejechania pojazdem do najbliższego gniazdka elektrycznego. Jeżeli operator zignoruje ostrzeżenie o 

rozładowaniu akumulatora, "dawkowanie" będzie kontynuowane do chwili aż maszyna przejdzie w stan 

braku możliwości obsługi. Konieczne będzie wówczas natychmiastowe ładowanie. 
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ODŁĄCZNIK AKUMULATORA: - Uchwyt odłączania akumulatora znajduje się wewnątrz podwozia, pod 

środkową pokrywą. W celu odizolowania obwodów sterowania i zasilania maszyny od akumulatorów, 

należy pociągnąć za uchwyt zwalniający, który odłącza zasilanie całego układu sterowania. W warunkach 

normalnej pracy, przełącznik kluczykowy maszyny powinien być używany do jej izolacji, a uchwyt 

odłączający akumulator tylko w sytuacjach awaryjnych, w przypadku zwarcia lub podczas rutynowej 

konserwacji. 

4.1.4 BEZPIECZNIKI I WYŁĄCZNIKI SAMOCZYNNE: - 

Podwozie 

Wewnętrzna podstawa bezpiecznika 325A 

 

Naziemna stacja sterująca Stacja sterująca podnośnika 

 

 

 

 

 

 

4 bezpieczniki ostrzowe 15A w naziemnej 

skrzynce sterowania 
2 bezpieczniki ostrzowe 15A za panelem sterowania 

1 bezpiecznik ostrzowy 2A w naziemnej 

skrzynce sterowania 
2 bezpieczniki ostrzowe 2A za panelem sterowania 

1 wyłącznik automatyczny 15A  
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4.2 OBSŁUGA STEROWANIA NAZIEMNEGO 

4.2.1 FUNKCJE STEROWANIA NAZIEMNEGO 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 Wyłącznik awaryjny 
Nacisnąć aby zatrzymać 
działanie 

Przekręcić, aby umożliwić 
działanie 

2 Zielony przycisk zasilania 
Nacisnąć i przytrzymać, aby 
włączyć zasilanie 

Zwolnić, aby przerwać działanie 

3  Czerwona lampka 

Wskazuje, że przekroczono bezpieczne obciążenie robocze lub 
maksymalny kąt nachylenia. W bezpieczny sposób usunąć wszelkie 
niepotrzebne przedmioty z kosza lub złożyć wysięgniki do pozycji  
transportowej i sprowadzić do poziomu gruntu, aby przywrócić 
funkcje maszyny. 

4  Zielona lampka 
Wskazuje, że maszyna jest włączona. Lampka zgaśnie, kiedy 
maszyna będzie w stanie zagrażającym bezpieczeństwu, w którym 
czerwona lampka (3) miga. 

5 Przełącznik wybierakowy: 
podstawa / podnośnik 

Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: podnośnik, centralnie: 
podstawa, 0: wyłącza wszystkie 

6  Stan naładowania 

Zielony (szybki błysk) - Trwa ładowanie akumulatorów 

Zielony (wolny błysk) - Akumulatory ładują się przedziale pomiędzy 
80% a 100% pojemności. 

Zielony (ciągle) - Baterie są w pełni naładowane 

Czerwony - Usterka (patrz rozdział 4.6) 
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Dźwignie podstawy 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Steruje poziomowaniem podnośnika Do przodu, aby podnosić Do tyłu, aby obniżać 

2  Steruje wysięgnikiem Do góry, aby podnosić Do dołu, aby obniżać 

3 Steruje rozkładaniem teleskopowym Do góry: na zewnątrz W dół: do wewnątrz 

4 Steruje wysięgnikami łącznika Do góry, aby podnosić Do dołu, aby obniżać 

5 Steruje górnym wysięgnikiem Do góry, aby podnosić  Do dołu, aby obniżać 

6 Steruje obracaniem W dół: w lewo W górę: w prawo 

7 Steruje przednimi kołami Do przodu, aby skręcić w prawo Do tyłu, aby skręcić w lewo 

4.2.2 OBSŁUGA 

WSZYSTKIE MODELE 

1) Upewnić się, że wszystkie czerwone wyłączniki awaryjne są nieaktywne. 

2) Obrócić przełącznik kluczykowy na naziemnym panelu sterowania do położenia "Ground" (jeden 
obrót w lewo). 

3) Nacisnąć i przytrzymać zielony przycisk zasilania na panelu sterowania podstawy. 

4) Wybrać jedną lub więcej funkcji i użyć odpowiednich drążków hydraulicznych całkowicie zgodnie z 
podręcznikiem obsługi i bezpieczeństwa. (Patrz sekcja 4.2.1) 

 Uwaga:  Przemieścić drążek do wyczuwalnego oporu, następnie popchnąć/pociągnąć, aby włączyć 
funkcję. 

5) Aby włączyć sterowanie podnośnika, należy obrócić przełącznik kluczykowy sterowania w podstawie 
do położenia Platform (całkowicie zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara). 

6) Kiedy maszyna nie jest używana, należy złożyć ją do pozycji transportowej, obrócić sterujący 
przełącznik kluczykowy przeciwnie do wskazówek zegara do położenia "Off", wyjąć kluczyk i 
podeprzeć koła klinami. 

PROCEDURY AWARYJNE 

1) Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego, aby zatrzymać wszystkie funkcje. 

2) W przypadku, gdy elementy sterujące zawiodą lub operator zostanie nie będzie w stanie sterować 
maszyną, wysięgnikami można sterować za pomocą pompy ręcznej, która znajduje się pod 
zadaszeniem obok elementów sterujących podstawy. Aby sterować: 

 a)  Przemieścić i przytrzymać odpowiednią dźwignię sterującą. 

 b)  Manipulować drążkiem pompy ręcznej, aby sterować maszyną. 

 c)  Zwolnić dźwignię sterującą, aby zatrzymać ruch maszyny. 
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4.3 OBSŁUGA STEROWANIA PODNOŚNIKA 

4.3.1  FUNKCJE STEROWANIA PODNOŚNIKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 Przełącznik Wysięgniki 

  Wybierakowy  Napęd prędkości 

W lewo - prędkość I 

Żółw 

W środku - prędkość II 

Terenowy 

W prawo - prędkość III 

Zając 

 2 Obrót podnośnika Strzałka po PRAWEJ: przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara  

Strzałka po LEWEJ: zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara 

 3 Klakson Naciśnij i przytrzymaj aby zatrąbić 

 4 Lampka ostrzegawcza–
niebezpieczeństwo 

Sygnalizuje o problemie krytycznym dla bezpieczeństwa 

(natychmiast spójrz na miernik cyfrowy) 

 5 Miernik cyfrowy  Zobacz sekcję 4.3.2. 

 6 Wyłącznik awaryjny Nacisnąć aby zatrzymać działanie Obrócić w prawo, aby zwolnić 

 7 Zielony przycisk zasilania Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć maszynę 

 8 Drążek sterowniczy Należy uchwycić drążek sterowniczy i przytrzymać przełącznik 
uruchamiający z przodu. Maszyna jest wprawiana w ruch, gdy drążek 
sterowniczy jest powoli przemieszczany z położenia neutralnego w żądanym 
kierunku. Należy kierować za pomocą przełącznika kołyskowego 
znajdującego się na górze drążka sterowniczego. 

* 9 Steruje wysięgnikami łącznika Do góry, aby podnosić Do dołu, aby obniżać 

* 10  Steruje górnym wysięgnikiem Do góry, aby podnosić  Do dołu, aby obniżać 

* 11 Steruje obrotem W lewo: obrót w lewo W prawo: obrót w prawo 

* 12 Steruje rozkładaniem 
teleskopowym 

Do góry, aby składać 
teleskopowo 

W dół, aby wysuwać teleskopowo 

* 13  Steruje wysięgnikiem Do góry, aby podnosić Do dołu, aby obniżać 

  
* Więcej niż jedna funkcja może być działać w tym samym czasie 
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4.3.2 CYFROWY MIERNIK WIELOFUNKCYJNY 

Ten miernik, umieszczony na panelu sterowania kosza dostarcza sygnału ostrzegawczego dotyczącego 
wielu funkcji. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 4.3.3 „Ikony informacyjne” na stronie 27. W 
czasie obsługi maszyny miernik wyświetla poziom naładowania akumulatora, stan napełnienia kosza, 
obecne ustawienie prędkości wysięgnika / jazdy i motogodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, jeśli system sterowania wykryje awarię w innej części maszyny, zostanie wyświetlony kod błędu 
(patrz poniżej). Dodatkowe informacje znajdują się w dodatku A. 
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4.3.3 IKONY INFORMACYJNE 

Kwestie krytyczne dla bezpieczeństwa 

Przekroczono bezpieczne obciążenie robocze: - rozlega się alarm, a ekran 

wyświetla kolejno pokazane tutaj obrazy. Przekroczono maksymalne BOR 

(225kg / 500lbs). Natychmiast usunąć wszelkie niepotrzebne przedmioty z 

kosza w bezpieczny sposób, aby przywrócić funkcje maszyny.  

W przeciwnym razie, kosz może zetknąć się z nieruchomym przedmiotem, 

patrz punkt 5.3, aby uzyskać informacje o procedurze przywracania. 

 

 

Przekroczono MAKS. kąt nachylenia: - rozlega się alarm, a wyświetlacz 

pokazuje ten obraz. Należy złożyć wysięgniki do pozycji transportowej i 

sprowadzić do poziomu gruntu, aby przywrócić funkcje maszyny. 

Uwaga:Jeśli został wykryty stan krytyczny dla bezpieczeństwa (czerwony 

migający trójkąt), ostrzegawcza lampka bezpieczeństwa na panelu sterowania 

podnośnika i panelu sterowania w podstawie także będzie świecić. 

 

Porady 

Prędkość funkcji wysięgnika jest określana za pomocą przełącznika 

wybierakowego prędkości na panelu sterowania kosza (patrz: strona 25). 

Uwaga: Jeśli temperatura otoczenia wynosi <10°C, zaleca się używać 

prędkości II dopóki maszyna wystarczająco się nie rozgrzeje. 

 

 Prędkość jazdy: Jest określana za pomocą przełącznika wybierakowego 

prędkości na panelu sterowania podnośnika (patrz: strona 25). Wyświetlacz 

cyfrowy ponownie pokazuje te ikony po naciśnięciu spustu drążka 

sterowniczego. 

 

Niski poziom akumulatora: Migająca ikona akumulatora sygnalizuje, że 

poziom naładowania jest <10%. 

 

 

Naziemne Elementy Sterowania: Aby włączyć elementy sterujące 

podnośnika, należy obrócić naziemny przełącznik wybierakowy w lewo. (Patrz 

punkt 4.2.1, pozycja 7) 
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Stan akumulatora 

 Maszyna jest w eksploatacji, zasilana z akumulatora. 

 

 

 

 Roboczogodziny maszyny 

 

 

Aby uzyskać dostęp do tego ekranu, nacisnąć przycisk 2 (patrz punkt 4.3.2). 

Wyświetla roboczogodziny akumulatora i zielonego przycisku. 

 

Stan wyłącznika krańcowego 

 

 

Aby uzyskać dostęp do tego ekranu, nacisnąć przycisk 3 (patrz punkt 4.3.2). 

CZERWONE kółko sygnalizuje, że maszyna nie jest całkowicie złożona. Jeśli 

maszyna jest w położeniu złożonym, wszystkie przełączniki będą wyświetlane 

w kolorze BIAŁYM.  
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4.3.4 OBSŁUGA 

NIGDY NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ PODNOŚNIKA NIFTYLIFT JEŚLI WYCZUWALNY 

JEST ZAPACH BENZYNY (GAZOLINY), CIEKŁEGO PROPANU LUB OLEJU 

NAPĘDOWEGO. PALIWA TE SĄ ŁATWOPALNE. 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PODNOŚNIKA NIFTYLIFT KAŻDY 

OPERATOR MUSI PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ PODRĘCZNIK OBSŁUGI. 

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB 

POWAŻNE USZKODZENIE CIAŁA. 

WSZYSTKIE MODELE 

1) Upewnić się, że wszystkie czerwone wyłączniki awaryjne są nieaktywne. 

2) Obrócić przełącznik kluczykowy na naziemnej stacji sterowania do położenia "Platform" (pełny obrót 
w lewo). 

3) W razie potrzeby ustawić przełącznik wybierakowy prędkości. Prędkość I zapewnia minimalne 

sterowanie funkcjami a prędkość III pozwala maksymalnie sterować funkcjami. 

Uwaga: Jeśli temperatura otoczenia wynosi <10°C, zaleca się używać prędkości II dopóki maszyna 
wystarczająco się nie rozgrzeje. 

4) Nacisnąć przełącznik nożny lub nacisnąć i przytrzymać zielony przycisk zasilania na panelu 
sterowania podnośnika. 

5) Wybrać jedną lub więcej funkcji i manipulować odpowiednimi dżojstikami proporcjonalnymi 
(dźwigniami) zgodnie z podręcznikiem obsługi i bezpieczeństwa dostarczonym przez producenta. 

6) Aby przełączyć sterowanie do elementów sterujących w podstawie, należy obrócić przełącznik 
kluczykowy sterowania w podstawie do położenia „Ground” (na środku). 

7) Kiedy wysięgniki nie są używane, należy doprowadzić je do położenia transportowego.  Obrócić 
przełącznik kluczykowy sterowania w podstawie całkowicie w lewo do położenia OFF i podeprzeć 
koła klinami. 

 

 ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PODNOŚNIK KOSZOWY ZNAJDUJE SIĘ NA 

STABILNEJ POZIOMEJ POWIERZCHNI I W POBLIŻU NIE MA JAKICHKOLWIEK 

PRZESZKÓD NAD GŁOWĄ. 

URUCHOMIENIE CZERWONEGO WYŁĄCZNIKA ALARMOWEGO POWODUJE 

ODCIĘCIE OBWODU ELEKTRYCZNEGO, UNIEMOŻLIWAJĄC STEROWANIE 

WSZYSTKIMI FUNKCJAMI. 
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4.3.5 SiOPSTM - KONSOLA Z CZUJNIKIEM OBCIĄŻENIA  

 

OBSŁUGUJĄC TĘ MASZYNĘ, UŻYTKOWNIK MUSI BYĆ PAMIĘTAĆ O 

PRZESZKODACH NAD GŁOWĄ. 

 
 

Maszyna wyposażona jest w konsolę z czujnikiem obciążenia w koszu, która wykrywa, kiedy operator został 

popchnięty lub upadł na konsolę. Jeżeli obciążenie wywierane na przód konsoli jest większe niż ustalona 

wartość, przełącznik nożny zostanie wyłączony w celu zwiększenia bezpieczeństwa operatora i 

zredukowania możliwości wykonania niezamierzonego użycia elementów sterowania w koszu. 

Uwaga:  Zielony przycisk zaświeci, kiedy przełącznik nożny zostanie wyłączony, ale będzie nadal gotowy 

do użycia. Pozwoli to operatorowi na korzystanie z funkcji sterowania kosza i manewrowanie 

maszyną do bezpiecznego położenia. 

 
Aby zresetować przełącznik nożny: 

1) Usunąć ładunek z przodu konsoli. 

2) Zadbać, aby elementy sterujące kosza były w pozycji neutralnej i aby nie było tam przedmiotów. 

3) Zdjąć stopę z przełącznika nożnego, następnie postawić stopę na przełączniku nożnym. 

4) Przełącznik nożny jest teraz aktywny i zostało przywrócone pełne sterowanie. 

Uwaga:  Jeżeli aktywowany został SiOPSTM i przełącznik nożny nie zostanie zresetowany w ciągu 

15 sekund, wówczas zacznie migać niebieskie obrotowe światło ostrzegawcze (jeżeli jest 

zamontowane, umieszczone na zewnątrz kosza) i rozlegać się będzie sygnał ostrzegawczy 

dopóki przełącznik nożny nie zostanie zresetowany zgodnie z opisem. 
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4.4 ELEMENTY STEROWANIA JAZDĄ 

NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ PODNOŚNIKA NIFTYLIFT Z PODNIESIONYM 
WYSIĘGNIKIEM O ILE NIE ZNAJDUJE SIĘ ON NA TWARDEJ, PŁASKIEJ 
POWIERZCHNI, WOLNEJ OD WSZELKICH MOŻLIWYCH PRZESZKÓD LUB 
ZAGROŻEŃ ZARÓWNO NA POZIOMIE PODŁOŻA JAK I W POWIETRZU. 

 

1) Sprawdzić proponowaną drogę pod kątem możliwych zagrożeń, przeszkód i obecności osób. 

2) Wcisnąć przełącznik nożny umieszczony na podłodze kosza. 

3) Ustawić prędkość za pomocą przełącznika wybierakowego na stacji sterowania platformy. 

Niski bieg (żółw) - niska prędkość. 
Terenowy (duża zdolność pokonywania wzniesień) - pośrednia prędkość i duża zdolność 
pokonywania wzniesień. 
Wysoki bieg (zając) - wysoka prędkość. 

Uwaga: Wysoki bieg jest dostępny jedynie, kiedy wysięgniki są w pozycji transportowej.  HR15N / 
17N będą domyślnie ustawione na niski bieg (z podniesionym koszem) zawsze, kiedy 
wysięgnik jest podniesiony. 

Jeśli maszyna jest kierowana na pochyłościach powyżej 10o, automatycznie przełączy się na 
prędkość Terenową (wysoka zdolność pokonywania wzniesień). Aby przełączyć maszynę na niski 
lub wysoki bieg, należy sprowadzić wysięgnik na ziemię (<10o), następnie zwolnić i ponownie 
uruchomić dżojstik lub przełącznik nożny. 

4) Wybrać dżojstik sterujący jazdą w panelu sterowania platformy. 

 Popchnąć do przodu aby wybrać BIEG DO PRZODU 

 Pociągnąć do tyłu, aby wybrać BIEG WSTECZNY 

Sterowanie kierunkiem odbywa się za pomocą przełącznika kołyskowego na górze dżojstika. 

 W lewo w celu  SKRĘTU W LEWO 

 W prawo w celu SKRĘTU W PRAWO 

Klakson do jazdy jest uruchamiany przyciskiem w elementach sterujących platformy – używa się go gdy 
sterowanie jazdą i wysięgnikiem jest wyłączone. 

Wszystkie dźwignie sterowania wysięgnikiem i dżojstik sterujący jazdą, dają w pełni proporcjonalną reakcję, 
dlatego im bardziej dźwignia jest odpychana od środkowego położenia Off , tym szybsza będzie ta funkcja. 

Maksymalna prędkość jazdy jest osiągalna, kiedy wszystkie wysięgniki są całkowicie schowane i gdy 
przełącznik prędkości jest w położeniu High Drive (w prawo). 

Podczas jazdy z wysięgnikami w położeniu całkowicie transportowym alarm wychylenia jest obchodzony, co 
umożliwia jazdę podnośnikiem Niftylift w miejscach, których nachylenie przekracza dopuszczalną wartość 
roboczą czyli cztery stopnie. Dlatego, w czasie normalnej pracy nie występuje wpływ jazdy na 
pochyłościach przekraczających cztery stopnie, dopóki wysięgnik nie zostanie podniesiony, co spowoduje 
wyłączenie napędu i ciągły sygnał alarmu pochylenia. 

WSZYSTKIE PODNOŚNIKI NIFTYLIFT WYPOSAŻONE SĄ W ALARM POCHYLENIA - 
WSTĘPNIE USTAWIONY FABRYCZNIE.  PO JEGO URUCHOMIENIU, PODNOŚNIK 
NIFTYLIFT UTRACI WSZELKIE ZASILANIE FUNKCJI NAPĘDOWYCH I NASTĄPI 
AKTYWACJA GŁOŚNEGO ALARMU DŹWIĘKOWEGO. 

W CELU DEZAKTYWACJI OPUŚCIĆ CAŁKOWICIE WYSIĘGNIKI DO POŁOŻENIA 
TRANSPORTOWEGO I USTAWIĆ PODSTAWĘ NA TWARDYM, PŁASKIM PODŁOŻU. 

JEŚLI SŁYCHAĆ ALARM - NATYCHMIAST OPUŚCIĆ KOSZ I PONOWNIE 
WYPOZIOMOWAĆ PODSTAWĘ MASZYNY. 
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4.5 SYSTEM WAŻENIA KOSZA  

4.5.1 WERSJA Z CZUJNIKIEM NACISKU  

Podnośnik Niftylift HR15N / 17N jest wyposażony w elektroniczny czujnik do pomiaru nacisku. Jest to 

czujnik nacisku o konstrukcji rezerwowej, niezależnej od momentu. Oznacza to, że niezależnie od położenia 

obciążenia wewnątrz kosza maszyny, mierzone jest rzeczywiste obciążenie, a jeśli wartości graniczne 

zostaną przekroczone, pojawią się ostrzeżenia. „Rezerwowa konstrukcja” oznacza, że czujnik nacisku jest 

wyposażony w dwa kanały monitorujące się wzajemnie. Konstrukcja urządzenia spełnia wymagania 

zarówno normy EN280 i EN954-1 klasa III. 

4.5.2 KALIBRACJA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA 

Kalibracja, konserwacja i naprawa czujnika nacisku w koszu podnośnika Niftylift wymaga specjalistycznej 

wiedzy i sprzętu. Z tego powodu żadna część systemu ważenia kosza Niftylift HR15N/17N nie może 

być regulowana, naprawiana lub poddana przeglądowi przez operatora.  

Wszelkie zapytania dotyczące kalibracji, przeglądu lub konserwacji powinny być kierowane do firmy Niftylift 

lub jednego z certyfikowanych dealerów. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji 1.3. 
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4.6 AKUMULATORY I ŁADOWANIE 

AKUMULATORY NALEŻY ŁADOWAĆ W DOBRZE WENTYLOWANYCH 

POMIESZCZENIACH WOLNYCH OD PŁOMIENI, ISKIER ORAZ INNYCH 

ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ WYBUCH. PODCZAS PROCESU 

ŁADOWANIA WYTWARZANY JEST SILNIE WYBUCHOWY WODÓR GAZOWY. 

 

1) Akumulatory podładować na koniec każdego dnia roboczego lub zmiany. 

 (Uwaga: Pełne naładowanie akumulatorów od stanu 20% naładowania zajmuje około 12 godzin; 
obejmuje to 8 godzin ładowania wstępnego oraz 4 godziny wyrównania). 

2) Podłączyć ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania, prąd zmienny 240 V lub 110 V (patrz: 
ograniczenia dotyczące ładowania). (Uwaga: W przypadku korzystania z napięcia 240 V, zalecane 
jest zastosowanie w miejscu zasilania wyłącznika automatycznego upływu do ziemi lub wyłącznika 
różnicowo-prądowego o odpowiedniej wartości znamionowej). 

3) Należy zwrócić uwagę na wskaźnik podany na podstawowych 
 elementach sterujących: 

 Zielona lampka (szybki błysk) - Trwa ładowanie akumulatorów. 

 Zielona lampka (wolny błysk) - Akumulatory ładują się 

 przedziale pomiędzy 80% a 100% pojemności. 

 Zielona lampka (ciągle) - Baterie są w pełni naładowane. 

 Czerwona lampka miga - Awaria (patrz „Ograniczenia Ładowania”). 

4) Ładowarka zostanie automatycznie wyłączona, kiedy akumulatory będą całkowicie naładowane. 
Zaleca się ponownie podłączyć ładowarkę do odpowiedniego źródła energii, kiedy maszyna nie jest 
używana, w celu utrzymania dobrego stanu akumulatora. Ładowarka będzie monitorować i utrzymywać 
prawidłowy poziom naładowania akumulatora. 

 
W ŻADNEJ SYTUACJI NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ MASZYNY Z CAŁKOWICIE 
ROZŁADOWANYM AKUMULATOREM, PONIEWAŻ W STOSUNKOWO KRÓTKIM 
CZASIE MOŻE DOJŚĆ DO POWAŻNEGO USZKODZENIA AKUMULATORA. 
 

5) Funkcje wysięgnika maszyny działają w trakcie ładowania. Nie prowadzić maszyny, aby uniknąć 
uszkodzenia przewodów, itp. Aby odłączyć ładowarkę, należy najpierw wyłączyć zasilanie. Upewnić 
się, że diody LED są wyłączone przed odłączeniem ładowarki od zasilania. 

Uwagi: 

1) Jeżeli ładowarka zostanie ponownie podłączona do zasilania krótko po zakończeniu cyklu pełnego 
ładowania, na ładowarce zapali się pomarańczowa kontrolka prądu przemiennego, po której zapali się 
pomarańczowa kontrolka ładowania. Ładowarka przejdzie następnie ponownie przez swój pełny cykl 
ładowania w przyśpieszony sposób, zależnie od różnicy czasu między podłączeniem, odłączeniem i 
poziomem naładowania akumulatora. 

2) Niektóre maszyny wyposażone są w system zarządzania akumulatorem, który w sposób ciągły 
monitoruje stan akumulatorów. Kiedy akumulatory zostaną rozładowane do 20% swojej pojemności 
system zarządzania rozpocznie "odłączanie" hydraulicznych zasilaczy sieciowych, powodując, że 
napęd i wysięgnik będą na przemian zatrzymywane i uruchamiane. Operator otrzymuje sygnał, że 
niezbędne jest doładowanie, mimo że wystarczy energii, aby powoli dojechać do najbliższego miejsca 
ładowania. Jeżeli operator zignoruje ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora, "wyłączanie" silników 
będzie kontynuowane do chwili, aż maszyna przejdzie w stan braku możliwości obsługi. Konieczne 
będzie wówczas natychmiastowe ładowanie. 
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3) Maszyna posiada dwie jednostki ładujące: Główną i podrzędną. Jednostka podrzędna wyłączy się 

kiedy poziom naładowania osiągnie około 80%, a jednostka główna ukończy ładowanie.  

OGRANICZENIA ŁADOWANIA 

Moc zasilania prądem 110V musi wynosić 3,5kVA (natężenie 32A), stąd nie wolno używać transformatorów 

do małych narzędzi razem z ładowarką akumulatorów.  

Uwaga: Wydajność ładowarki spadnie jeśli temperatura powietrza będzie poniżej 0°C lub powyżej 50°C. 

Warunki awaryjne 

Jeśli wystąpi awaria, należy liczyć liczbę mignięć między przerwami i odczytać z tabeli: 

 

Stan czerwonej diody 
LED 

Przyczyna 
Rozwiązanie 

Jedno mignięcie Wysokie napięcie akumulatora Sprawdzić wielkość i stan akumulatora. Ten 

błąd będzie automatycznie usunięty po 

skorygowaniu przyczyny. 

Dwa mignięcia Niskie napięcie akumulatora Sprawdzić wielkość i stan akumulatora. Ten 

błąd będzie automatycznie usunięty po 

skorygowaniu przyczyny. 

Trzy  mignięcia Limit czasu ładowarki. 

Spowodowany przez nieosiągnięcie 

wymaganego napięcia akumulatora. 

Wydajność ładowarki ograniczona z 

powodu wysokiej temperatury 

otoczenia. 

Sprawdzić połączenia. 

Uruchomić ładowarkę przy niższej 

temperaturze otoczenia. 

Zresetować ładowarkę (przerwać zasilanie 

prądem zmiennym na 15 sekund) 

Cztery mignięcia Sprawdzić akumulator(y). 

Akumulator nie mógł być ładowany 

podtrzymująco do minimalnego 

napięcia. 

Sprawdzić pod kątem uszkodzonych lub 

zwartych ogniw. 

Zresetować ładowarkę (przerwać zasilanie 

prądem zmiennym na 15 sekund) 

Pięć mignięć Wysoka temperatura. Ładowarka 

zatrzymana z powodu wysokiej 

temperatury wewnętrznej. 

Upewnić się, że przepływ powietrza 

chłodzącego jest wystarczający i zresetować 

ładowarkę (przerwać zasilanie prądem 

zmiennym na 15 sekund) 

Sześć mignięć Wewnętrzna awaria ładowarki Zresetować ładowarkę (przerwać zasilanie 

prądem zmiennym na 15 sekund). Zwrócić 

się do działu obsługi jeśli błąd będzie się 

powtarzał. 

 

Należy również zwrócić uwagę na użycie przedłużaczy, jako przewodów zasilających. Nadmierna długość 

przewodu od źródła zasilania do ładowarki akumulatora spowoduje znaczący spadek napięcia, prowadząc 

do zmniejszenia sprawności ładowania. Dodatkowo, nieodpowiednia wielkość żyły kabla będzie miała 

ograniczający wpływ na jego obciążalność prądową, co z kolei doprowadzi do zredukowania sprawności 

ładowania. Oba te przypadki mogą prowadzić do przegrzania kabla i zwiększonego zagrożenia pożarem, 

zwarciem lub uszkodzeniem elementów. 
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Ładowarka wymaga minimalnego napięcia akumulatora 1,5V na akumulator (łącznie 3 wolty dla dwóch 

akumulatorów, 6 woltów dla 4 akumulatorów, 12 woltów dla 8 akumulatorów i 18V dla 72V). Jeżeli napięcie 

jest poniżej tych wartości wówczas ładowarka nie będzie działać (ładowarka nie wykryje akumulatorów w 

celu rozpoczęcia ładowania). Jeżeli akumulatory dojdą do tak złego stanu, powinny zostać one usunięte z 

maszyny i ładowane indywidualnie niezależną ładowarką do czasu uzyskania optymalnego napięcia.  

Najlepiej wykonuje się to przy bardzo niskich prądach służących do "regeneracji" akumulatorów, jeżeli 

rozpoczęło się zasiarczenie tj. ładowarką podładowującą. Może to potrwać klika godzin albo i dni. Dokładne 

monitorowanie wzrostu napięcia akumulatora wskaże, kiedy uzyskano stan regeneracji. 

UZUPEŁNIANIE ELEKTROLITU 

W czasie normalnej pracy akumulatory powinny być sprawdzane co najmniej raz na dwa tygodnie, pod 

kątem poziomu elektrolitu. Pod koniec ładowania odbywa się wygazowanie, które może powodować 

nieznaczne zmniejszenie objętości kwasu w akumulatorze. Niedobór ten, jeżeli konieczne można uzupełnić 

wodą dejonizowaną. Podczas przeglądu korzystne jest odnotowanie wszelkich braków równowagi 

poziomów cieczy. Jednym z sygnałów o uszkodzonym ogniwie zwiększona utrata kwasu akumulatora, co 

będzie z kolei wymagać częstszego uzupełniania w tym ogniwie lub ogniwach. Uszkodzone ogniwa będą 

wydzielać nadmiar wodoru, nawet w czasie normalnej pracy, powodując ryzyko wybuchu w razie zapłonu.  

Wszelkie uszkodzone akumulatory powinny zostać wymienione tak szybko, jak to możliwe na 

jednostki o równoważnej wielkości i parametrach. 

Uwaga: AKUMULATOR ZAWIERA KWAS, dlatego: - okulary ochronne i rękawice (odpowiednie 

środki ochrony osobistej) NALEŻY nosić podczas wykonywania tych kontroli 
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4.7 TRANSPORT, HOLOWANIE, PODNOSZENIE DŹWIGIEM, PRZECHOWYWANIE I 
KONFIGURACJA DO PRACY 

4.7.1 TRANSPORTOWANIE 

Jeżeli platforma robocza ma zostać przemieszczona na dużą odległość, niezależnie do tego, czy maszyn jest 

montowana na przyczepie, na pojeździe, samobieżna lub gąsienicowa, przed zamontowaniem ograniczników na 

maszynie należy zapoznać się z poniższą procedurą. Najczęściej przyczyną problemów jest niesymetryczne 

obciążenie, ponieważ metoda obciążania nie jest kontrolowana przez nasz personel.  Podane tu zalecenia 

należy przekazać kolejnym przewoźnikom, tak aby cały przewóz został zrealizowany bez incydentów. 

 Zawsze należy się upewnić, czy ciężarówka lub przyczepa, na którą jest ładowany lub za którą jest holowany 

podnośnik Niftylift jest do tego dopuszczona. 

 Podczas załadunku za pomocą dźwigu OBOWIĄZKOWE jest używanie szakli oraz trawersy o odpowiedniej 

nośności z zawiesiami czterocięgnowymi. 

 Podczas załadunku lub rozładunku przez bok pojazdu zalecane jest zastosowanie osłon na widły do 

przytrzymania jednego ostrza wideł podnośnika widłowego. Rozstawić widły tak szeroko jak to możliwe, 

uważając na elementy zamontowane na maszynie. Nigdy nie wolno podnosić wózkiem widłowym lub 

dźwigiem całej maszyny chwytając za wysięgniki, zawsze należy podnosić chwytając poniżej szkieletu lub na 

końcach mocowania osi w przypadku urządzeń samobieżnych. Upewnić się, że nośność wózka widłowego 

jest odpowiednia do ładunku, który będzie transportowany. 

 Po umieszczeniu na podwoziu transportowym do mocowania maszyny należy zastosować taśmy z zaciskami 

zapadkowymi. Maszynę należy ustawić tak, aby możliwy był łatwy dostęp do niej podczas transportu, oraz 

zapewnić, że "przemieszczenie" podczas transportu nie doprowadzi do zetknięcia maszyny z innymi 

transportowanymi przedmiotami lub kontenerem transportowym.  Podczas transportu może dojść do 

pewnych ruchów konstrukcji maszyny, które mogą prowadzić do fretingu lub innych uszkodzeń. 

 Jeżeli maszyna wyposażona jest w urządzenie transportowe takie jak zacisk wysięgnika itp., należy je 

zastosować. 

 Ostrożnie przymocować wysięgniki pasami celem uniemożliwienia im ruchów bocznych. Podczas korzystania 

z pasów lub łańcuchów należy zastosować odpowiednie opakowanie i zapobiec wszelkim uszkodzeniom 

konstrukcji i lakieru.  Należy uwzględnić przemieszczenie pasów lub łańcuchów. 

 Jeżeli maszyna ma specjalne punkty do mocowania pasami, podnoszenia dźwigiem lub wózkiem widłowym, 

należy z nich korzystać podczas mocowania podnośnika. Kiedy ich brak, można użyć głównej konstrukcji 

podnośnika, uwzględniając konstrukcję i funkcje wybranego miejsca. Tam gdzie to możliwe wykorzystać 

ramę maszyny lub mocowania osi, na których można przyłożyć siły przytrzymujące działające w dół. 

Zastosowanie pojedynczej płyty takiej jak płyta podpory lub stabilizatora może być nieprzydatne. Jeżeli 

element ewidentnie nie został przystosowany do przenoszenia obciążenia bocznego, nie należy go stosować. 

 W żadnym przypadku nie wolno pasów lub łańcuchów prowadzić przez wysięgniki lub przez konstrukcję 

wsporczą kosza lub sam kosz.  Wytrzymałość względna konstrukcji nośnej nie jest dostosowana do 

przenoszenia dużych sił, które mogą być wywierane przez łańcuchy lub zawiesie z napinaniem zapadkowym.  

Może to spowodować poważne uszkodzenia elementów stalowych jak i odkształcenie czułych mechanizmów 

takich jak zespól ważenia kosza, które mogą spowodować ich nieużyteczność. Jeżeli wystąpi takie 

uszkodzenie np. elektronicznego czujnika nacisku, element ten będzie wymagać wymiany przed 

rozpoczęciem pracy maszyną. 
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4.7.2 HOLOWANIE 

Jeśli wystąpiła potrzeba awaryjnego holowania podnośnika Niftylift, niezbędne będzie podparcie kół klinami 

przed rozpoczęciem następujących czynności. 

WYSPRZĘGLENIE SKRZYNI BIEGÓW 

W celu bezpiecznego holowania HR15N/17N, konieczne jest obejście mechanizmu napędowego. Skrzynki 

przekładniowe napędu znajdujące się na piastach tylnych kół muszą zostać wysprzęglone w następujący 

sposób: 

1) Aby wysprzęglić skrzynkę przekładniową, należy wykręcić obie śruby z nakładki, obrócić ją do góry 
nogami (jak na schemacie poniżej) ponownie dokręcić śruby momentem 5 Nm (3,7lbft). 

2) Przed próbą ponownego wsprzęglenia skrzynki przekładniowej, należy upewnić się, że maszyna jest 
podniesiona i właściwe koło jest nad podłożem – w celu uniknięcia uszkodzeniom. Uwaga: 
Uszkodzenie spowodowane działaniem niezgodnym z niniejszą uwagą nie będzie objęte 
gwarancją producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 PODNOSZENIE DŹWIGIEM 

1) Przestrzegać wszystkich ograniczeń dotyczących pasów i łańcuchów podanych powyżej, w punkcie 
"Transportowanie".  (4.7.1)  

2) Podczas korzystania z wyznaczonych punktów podnoszenia nigdy nie stosować gwałtownego 
obciążania tj. podnosić powoli celem oderwania ładunku przed podniesieniem.   Podobnie nie należy 
rzucać maszyną podczas ustawiania po podnoszeniu. 

3) Jeżeli maszyna ma być podnoszona dźwigiem, skorzystać z wyznaczonych punktów podnoszenia i 
przestrzegać zaleceń dotyczących trawers.  Na życzenie dostępne są rysunki dotyczące każdego 
typu maszyny.  (Patrz lista poniżej). 

D80461 HR10/12 
D81790 HR15/17 4x4 Mk2 
D81795 HR15N/17N 
D80938 HR21 
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4.7.4 PRZECHOWYWANIE 

Jeżeli maszyna ma być przechowywana przez dłuższy czas bez używania, wówczas należy wykonać 

dokładny przegląd i poniższe czynności: 

1) Nasmarować wszystkie łożyska/suwaki, napędy ślimakowe itp. 

2) Jeżeli maszyna ma pozostać na pochyłości podeprzeć koła klinami celem zapobieżenia pełzaniu. 

3) Jeżeli maszyna ma pozostać na zewnątrz lub w nieprzyjaznym środowisku, należy przykryć ją 
odpowiednim materiałem chroniącym przed warunkami atmosferycznymi, celem zapobieżenia 
degradacji. 

4.7.5 KONFIGURACJA DO PRACY 

Przed użyciem każdego dnia i na początku każdej zmiany podnośnik powinien zostać poddany kontroli 

wzrokowej oraz testom funkcjonalnym obejmującym, między innymi, poniższe 

1) Sprawdzenie wszystkich punktów smarowania pod kątem odpowiedniej ilości smaru, oleju itp. 

2) Sprawdzić wszystkie gwinty pod kątem luzów lub działania - zwłaszcza zawory opadania, zawór 
zwalniaka hamulca, itp. 

3) Sprawdzenie poziomu i ilości oleju. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia - wodę, itp. 

4) Sprawdzić akumulatory pod kątem stanu elektrolitu i naładowania. 

5) Sprawdzić elektrykę czy nie ma uszkodzeń i wad izolacji. 

6) Za pomocą naziemnych elementów sterujących przeprowadzić maszynę przez pełną obwiednię 
parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. Naprawić wszelkie wady. 

7) Upewnić się, że wszystkie urządzenia bezpieczeństwa i elementy sterowania działają zgodnie z 
instrukcją. 

8) Jeśli to konieczne, przeprowadzić test obciążenia, w celu osiągnięcia stabilności maszyny przed 
oddaniem maszyny do eksploatacji. 

9) Po zakończeniu wydłużonego transportu drogowego maszyna może wymagać dodatkowego przeglądu w 
celu zidentyfikowania wszelkich uszkodzeń transportowych, które mogą spowodować brak bezpieczeństwa 
maszyny. Przed wprowadzeniem do użytkowania wykonać przegląd urządzenia przed dostawą. Zapisać 
wszystkie wykryte usterki i natychmiast je usunąć. 

10) Jeżeli urządzenie pozostanie bez nadzoru przez dłuższy czas możliwe jest, że spadnie ciśnienie w 
hydraulicznym układzie poziomowania kosza. Wówczas normalna praca stanie się niemożliwa, będzie 
widoczne opóźnienie ruchu do przodu i do tyłu podczas ruchu wysięgnika. W celu przywrócenia normalnego 
działania należy kosz wypoziomować w pełni do przodu i do tyłu za pomocą dźwigni poziomowania kosza w 
naziemnej stacji sterującej. Kiedy układ zostanie naładowany w obu kierunkach, funkcja poziomowania 
kosza zostanie przywrócona. Powtórzyć procedurę opisaną powyżej dopóki ruchy nie będą płynne i 
nieprzerywane. W przypadku wątpliwości skontaktować się z naszym działem serwisu w celu uzyskania 
porady.  

Niftylift Limited nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia u stron trzecich spowodowane podczas 
transportu. Troska o prawidłowość procedur zapobiegnie wielu małym trudnościom, które mogą zdarzyć się w 
czasie transportu. Naprawa jest droga jak i czasochłonna.  Wadliwa maszyna docierająca na miejsce pracy stanowi 
złą reklamę dla naszego produktu, reputacji naszej firmy, naszych sprzedawców jak i klientów. Odpowiedzialność za 
bezpieczny i bezszkodowy transport spoczywa na firmie przewozowej lub jej przedstawicielach. 
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5 Elementy sterowania awaryjnego 

5.1 UWAGI OGÓLNE 

SPRAWDZAĆ DZIAŁANIE ELEMENTÓW STEROWANIA AWARYJNEGO 

CODZIENNIE ALBO PRZED KAŻDĄ ZMIANĄ ROBOCZĄ - JEST TO ZASADNICZA 

CZĘŚĆ OBOWIĄZKÓW OPERATORÓW 

Operator oraz cały personel naziemny musi zostać dokładnie zapoznany z lokalizacją i działaniem 

elementów sterowania awaryjnego. 

5.2 PRZYPADEK UTRATY ZDOLNOŚCI OPERATORA DO PRACY 

Obrócić przełącznik kluczykowy na dolnym panelu sterowania do położenia Ground (na środku). 

Sterować maszyną za pomocą elementów sterujących na ziemi tak jak to opisano wcześniej w 

rozdziale 4.2. 

5.3 W PRZYPADKU USTERKI MASZYNY 

W przypadku utraty zasilania maszyny, do uzyskania mocy hydraulicznej potrzebnej do manewrowania 

maszyną można użyć pompy ręcznej. Jeżeli początkowy ruch maszyny umożliwia zresetowanie alarmu 

głównego, dostępne będą zwykłe elementy sterowania. Pozwalają one na najszybsze opuszczenie 

podnośnika na podłoże. 

Uwaga: Jeżeli maszyna wyposażona jest w system przeciążenia kosza i kosz wejdzie w styczność z 

nieruchomym obiektem podczas pracy na wysokości, będzie to wykrywane jako przeciążenie układu.  

Odcięte zostanie zasilanie wszystkich elementów sterowania maszyny, co wymaga przywrócenia działania 

maszyny za pomocą pompy ręcznej. Wystarczy odsunąć kosz od punktu styku w celu zresetowania 

systemu ważenia kosza i tym samym przywrócenia normalnej pracy maszyny.  Kosz można następnie 

opuścić na dół korzystając z elementów sterowania, zgodnie z wcześniejszym opisem w rozdziale 4.3. 
 

PO AWARYJNYM OPUSZCZENIU PODNOŚNIKA, PRZED PONOWNYM UŻYCIEM 

MASZYNY, CAŁKOWICIE WYSUNĄĆ I WSUNĄĆ SIŁOWNIKI ZA POMOCĄ 

NAZIEMNEGO PANELU STEROWANIA. 

 

5.4 POWIADAMIANIE O INCYDENTACH 

Obowiązkowe jest bezpośrednie zgłaszanie telefoniczne do firmy Niftylift wszystkich incydentów oraz 

wypadków podnośnika Niftylift, niezależnie od tego czy ktoś został ranny lub doszło do uszkodzenia mienia. 

Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do unieważnienia gwarancji. 
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6 Odpowiedzialność 

6.1 ZMIANA WŁASNOŚCI 

W przypadku wystąpienia zmiany właściciela podnośnika Niftylift w zakresie odpowiedzialności 

sprzedającego będzie leżeć bezpośrednie powiadomienie w ciągu 60 dni firmy Niftylift o typie, modelu i 

numerze seryjnym oraz nazwie i adresie nowego właściciela. Ten ważny krok jest wymagany po to, aby 

przyszłe Biuletyny Techniczne mogły bez opóźnienia dotrzeć do zarejestrowanego właściciela każdej 

maszyny. Proszę pamiętać o tym, że gwarancja nie ulega przeniesieniu. 

6.2 INSTRUKCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI (tylko STANY ZJEDNOCZONE) 

Zgodnie z wymaganiami ANSI/SIA 92.2 1990, należy przeczytać i zrozumieć zakres odpowiedzialności 

przed użytkowaniem lub obsługą podnośnika koszowego. Proszę przeczytać załączone dokumenty, 

ponieważ w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci. W przypadku wystąpienia 

sprzeczności pomiędzy niniejszym a innymi dokumentami, obowiązuje Instrukcja odpowiedzialności. 
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6.3 LISTA KONTROLA PRZEGLĄDU / SERWISU / PRZED WYNAJMEM 

NUMER SERYJNY MASZYNY 

HOLOWANIE POZYT. NEGAT. Brak 

Maszyna przymocowana na przyczepie    

Pasy odpowiednio umieszczone i dociągnięte    

Koła podparte klinami, jeżeli konieczne    

OSIE, KOŁA I HAMULCE    

Koła są przykręcone, stan opon dopuszczalny    

Łożyska kół OK    

Łączniki i linki hamulców sprawne    

Brak nadmiernego zużycia szczęk hamulcowych    

Maszyna wspina się na pochyłość    

Hamulce przytrzymują maszynę na pochyłości    

Nakrętka piasty tylnej dokręcona    

Drążek kierowniczy poprzeczny sprawny, tabliczka osi nie jest zabrudzona    

PODSTAWA    

Działanie zaworu i przycisków sterowania naziemnego    

Działanie wszystkich wysięgników na pełnym zasięgu    

Łożyska kół OK    

Siłowniki pracują cicho    

Kosz jest wypoziomowany w pełnym wysięgu    

Wysięgniki, pręty poziomujące nie są uszkodzone lub zniekształcone    

Wysięgniki, pręty poziomowania, siłowniki nie brudzą    

Węże nie są napięte, skręcone lub zakleszczone    

Działanie pompy ręcznej    

OBRACANIE    

Zespół obrotu i silnik sprawne    

Zazębienie ślimaka/koła prawidłowe, brak nadmiernego zużycia    

Brak pływania końca ślimaka w obudowie    

Śruby koła obrotu dokręcone    

Osłony obrotu przymocowane    

PODNOŚNIK    

Działanie zaworu i przycisków sterowania    

Działanie SiOPS    

Zawór blokowania poziomowania trzyma w obu kierunkach, przewody odpowietrzone    

Działanie wszystkich wysięgników na pełnym zasięgu    

Siłowniki pracują cicho    

Platforma poziomuje się w całym zasięgu    

Płynny obrót w całym zasięgu    

Działanie wysięgnika 4 w pełnym zasięgu (jeśli jest)    

Brak nadmiernego ruchu wysięgnika 4 i wysięgnika 3    
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ALARM POCHYLENIA POZYT. NEGAT Brak 

Wysięgniki podniesione na pochyłości - napęd wyłączony, ciągły dźwięk 

syreny 

   

Brak wpływu na działanie wysięgnika    

Wysięgniki opuszczone - napęd przywrócony    

WNĘTRZE (AGREGAT HYDRAULICZNY)    

Agregat hydrauliczny i wszystkie elementy sprawne    

Wszystkie przewody i zaciski prawidłowe    

Wszystkie połączenia węży prawidłowe    

Węże nie są skręcone lub zakleszczone    

Ładowarka/skrzynka sterowania sprawne    

Akumulatory sprawne    

Poziom i ciężar właściwy elektrolitu    

Działanie ładowarki (jeśli dotyczy)    

Poziom oleju hydraulicznego    

Olej silnikowy / skrzyni biegów    

ZAKOŃCZ    

Śruby mocujące czopa przegubu    

Prawidłowe naklejki, wszystkie widoczne    

Kabina/maski    

Smarowniczki (stopki, przegub, słupek centralny)    

KONTROLA SZCZELNOŚCI    

Siłowniki (podnoszenie, podpory, teleskop, poziomowanie)    

Zawory regulacyjne    

Zawory zwrotne    

Agregat hydrauliczny/pompa    

Silnik obrotu    

Połączenia węża    

Filtr    

Silniki kół    

 Uwagi, wymagane działania naprawcze itp.; 

 

 

 

 

SPRAWDZIŁ: DATA:      /       /      
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Dodatek A 
 

Kod Awaria Opis Czynność 

00 
Błąd sygnalizatora 
dźwiękowego 

Obwód otwarty lub zwarcie 
sygnalizatora w podstawie 

Sprawdzić okablowanie do sygnalizatora 
w podstawie 

01 
Zielony przycisk w podstawie, 
błąd żarówki 

Obwód otwarty lub zwarcie 
żarówki zielonego przycisku w 
podstawie 

Sprawdzić czy żarówka jest na miejscu. 

Sprawdzić okablowanie do żarówki 
zielonego przycisku w podstawie 

02 
Błąd przekaźnika aktywacji 
jazdy 

Obwód otwarty lub zwarcie cewki 
przekaźnika aktywacji jazdy 

Sprawdzić okablowanie do cewki 
przekaźnika aktywacji jazdy na płytce 
drukowanej 

03 
Błąd cewki 
elektromagnetycznej napędu 
podnoszenia 

Obwód otwarty lub zwarcie cewki 
elektromagnetycznej napędu 
podnoszenia 

Sprawdzić okablowanie do cewki 
elektromagnetycznej napędu 
podnoszenia 

04 Błąd obniżania pomocniczego 
Obwód otwarty lub zwarcie 
stycznika obniżania 
pomocniczego 

Sprawdzić okablowanie do stycznika 
obniżania pomocniczego 

05 
Przekaźnik 1 aktywacji 
maszyny 
Błąd 

Obwód otwarty lub zwarcie cewki 
przekaźnika 1 aktywacji maszyny 

Sprawdzić okablowanie do cewki 
przekaźnika 1 aktywacji maszyny na 
płytce drukowanej 

06 
Przekaźnik 2 aktywacji 
maszyny  
Błąd 

Obwód otwarty lub zwarcie cewki 
przekaźnika 2 aktywacji maszyny 

Sprawdzić okablowanie do cewki 
przekaźnika 2 aktywacji maszyny na 
płytce drukowanej 

07 Błąd klaksonu 
Obwód otwarty lub zwarcie w 
klaksonie 

Sprawdzić okablowanie do klaksonu 

08 
Kanał 1 kąta X przy podstawie 
Błąd 

Błąd odpowiadającego wejścia 
analogowego podczas kontroli 
rozruchu 

Sprawdzić wszystkie połączenia do 
czujnika pochylenia. 

- Zresetować zasilanie 

09 
Kanał 2 kąta X przy podstawie  
Błąd 

Błąd odpowiadającego wejścia 
analogowego podczas kontroli 
rozruchu 

Sprawdzić wszystkie połączenia do 
czujnika pochylenia. 

- Zresetować zasilanie 

10 
Kanał 1 kąta Y przy podstawie  
Błąd 

Błąd odpowiadającego wejścia 
analogowego podczas kontroli 
rozruchu 

Sprawdzić wszystkie połączenia do 
czujnika pochylenia. 

- Zresetować zasilanie 

11 
Kanał 2 kąta Y przy podstawie  
Błąd 

Błąd odpowiadającego wejścia 
analogowego podczas kontroli 
rozruchu 

Sprawdzić wszystkie połączenia do 
czujnika pochylenia. 

- Zresetować zasilanie 

12 
Błąd czujnika pomiaru poziomu 
paliwa 

Błąd odpowiadającego wejścia 
analogowego podczas kontroli 
rozruchu PLC  

Sprawdzić wszystkie połączenia do 
czujnika pomiaru poziomu paliwa. 

- Zresetować zasilanie 

13 
Błąd zielonego przycisku w 
podstawie 

Błąd odpowiadającego wejścia 
cyfrowego podczas kontroli 
rozruchu PLC 

Sprawdzić okablowanie od zielonego 
przycisku w podstawie. 

- Zresetować zasilanie 

14 
Błąd przełącznika opuszczania 
wysięgników 

Błąd odpowiadającego wejścia 
cyfrowego podczas kontroli 
rozruchu PLC 

Sprawdzić okablowanie od wysięgników 
do przełącznika (normalnie zamknięty). 

- Zresetować zasilanie 
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15 Błąd OK1 aktywacji maszyny 
Błąd odpowiadającego wejścia 
cyfrowego podczas kontroli 
rozruchu PLC 

Sprawdzić okablowanie od stycznika 
rozwiernego przekaźnika 1 aktywacji 
maszyny. 

- Zresetować zasilanie 

16 Błąd debugowania 
Błąd odpowiadającego wejścia 
cyfrowego podczas kontroli 
rozruchu PLC 

Sprawdzić okablowanie od rdzenia 
debugowania portu programowania. 

- Zresetować zasilanie 

17 
Przełącznik kluczykowy  
Przełącznik w podstawie 
Błąd 

Błąd odpowiadającego wejścia 
cyfrowego podczas kontroli 
rozruchu PLC 

Sprawdzić okablowanie od strony "podstawy" 
przełącznika kluczykowego. 

- Zresetować zasilanie 

18 ERROR_IO w podstawie 
Błąd na jednym z wejść lub 
wyjść w PLC podstawy  

Sprawdzić ekran, aby uzyskać kolejne kody 
błędów. 

- Kontynuować diagnozę za pomocą narzędzia 
serwisowego 

19 
ERROR_ANALOG w 
podstawie 

Błąd na jednym z wejść 
analogowych w PLC podstawy 

Sprawdzić ekran, aby uzyskać kolejne kody 
błędów. 

- Kontynuować diagnozę za pomocą narzędzia 
serwisowego 

20 
ERROR_OUTPUTBLANKING 
w podstawie 

Błąd na jednym z wyjść 
bezpieczeństwa w PLC 
podstawy 

Sprawdzić wszystkie połączenia do 
przekaźników na płytce w podstawie i do cewki 
elektromagnetycznej napędu podnoszenia 

21 
Aksjomatyczny sterownik 
zaworu 
poza szyną CANbus 

PLC w podstawie nie odbiera 
sygnału "obecny" ze sterownika 
zaworu 

Sprawdzić zasilanie sterownika 
aksjomatycznego 

Sprawdzić połączenia szyny CANBus od 
skrzynki w podstawie do sterownika 
aksjomatycznego 

22 
Ekran odłączony od szyny 
CANbus 

PLC w podstawie nie odbiera z 
ekranu sygnału "obecny" 

Sprawdzić zasilanie ekranu. 

Sprawdzić połączenia szyny CANBus od 
panelu kosza do ekranu 

23 
Dżojstik odłączony od szyny 
CANbus 

PLC w podstawie nie odbiera z 
dżojstika sygnału "obecny" 

Sprawdzić zasilanie dżojstika. 

Sprawdzić połączenia szyny CANBus od 
panelu kosza do dżojstika 

24 
Węzeł podwozia odłączony od 
szyny CAN 
(tylko hybrydowy) 

PLC w podstawie nie odbiera 
sygnału "obecny" z węzła 
podwozia 

Sprawdzić zasilanie węzła podwozia. 

Sprawdzić połączenia szyny CANBus od 
skrzynki w podstawie do węzła podwozia 

Sprawdzić czy tarcze adresu są prawidłowo 
ustawione 

25 
Sterownik silnika / motoru 
odłączony od szyny CAN 

PLC w podstawie nie odbiera 
sygnału "obecny" ze sterownika 
silnika 

Sprawdzić zasilanie sterownika silnika 
(hybrydowy) lub węzła silnika (diesel) 

Sprawdzić połączenia szyny CAN od skrzynki 
w podstawie do sterownika silnika (hybrydowy) 
lub węzła silnika (diesel) PLC w podstawie nie odbiera 

sygnału "obecny" z węzła 
silnika (diesel) 

26 
Błąd sterownika silnika 
(tylko hybrydowy) 

Sterownik silnika zdiagnozował 
wewnętrzny błąd 

Kontynuować diagnozę za pomocą narzędzia 
serwisowego. 

Użyć diod LED na sterowniku silnika, aby 
ustalić kod(y) błędu. 

(Czerwone i pomarańczowe diody LED migają 
na przemian) 

po 1 czerwonej następuje pierwsza cyfra kodu 

po 2 czerwonych następuje druga cyfra kodu 
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27 ERROR_CAN_SAFETY 
Układ sterowania wykrył błąd w 
komunikacji pomiędzy podstawą 
i koszem  

Sprawdzić czy między CANH i CANL jest 
opór około 60omów w dowolnym miejscu w 
sieci 

Sprawdzić czy nie ma zwarcia między CANH 
i CANL w dowolnym miejscu w sieci 

Sprawdzić czy tarcze adresu są prawidłowo 
ustawione 

28 ERROR_ANALOG kosza 
Błąd na jednym z wejść 
analogowych w PLC kosza 

Sprawdzić ekran, aby uzyskać kolejne kody 
błędów 

Kontynuować diagnozę za pomocą narzędzia 
serwisowego 

29 
Kanał 1 ważenia kosza 
odłączony 

Moduł kanału 1 ważenia kosza 
jest odłączony lub uszkodzony 

Sprawdzić czy moduł jest podłączony 

Sprawdzić okablowanie od panelu kosza do 
modułu 

30 
Kanał 2 ważenia kosza 
odłączony 

Moduł kanału 2 ważenia kosza 
jest odłączony lub uszkodzony 

Sprawdzić czy moduł jest podłączony 

Sprawdzić okablowanie od panelu kosza do 
modułu 

31 Czujnik nachylenia odłączony 
Czujnik nachylenia jest 
odłączony lub uszkodzony 

Sprawdzić czy czujnik jest podłączony 

Sprawdzić okablowanie od skrzynki w 
podstawie do czujnika 

32 Błąd przełącznika teleskopu 
Dane wejściowe przełącznika do 
PLC nie są sprzeczne lub 
przełącznik synchronizuje się 

Sprawdzić okablowanie między 
przełącznikiem a PLC 

Sprawdzić działanie przełącznika 

33 Błąd przełącznika teleskopu 2 
Dane wejściowe przełącznika do 
PLC nie są sprzeczne lub 
przełącznik synchronizuje się 

Sprawdzić okablowanie między 
przełącznikiem a PLC 

Sprawdzić działanie przełącznika 

34 ERROR_IO Kosza 
Błąd na jednym z wejść lub 
wyjść w PLC kosza  

Sprawdzić ekran, aby uzyskać kolejne kody 
błędów 

Kontynuować diagnozę za pomocą narzędzia 
serwisowego 

35 
Węzeł kosza odłączony od 
szyny CAN 

PLC w podstawie nie odbiera 
sygnału "obecny" z węzła kosza 

Sprawdzić zasilanie węzła kosza. 

Sprawdzić połączenia szyny CANB od panelu 
kosza do węzła kosza 

36 Błąd parametru 
Parametry nie są zgodne lub 
dokonano niezgodnych wyborów 

Sprawdzić na narzędziu serwisowym czy 
parametry są takie same dla podstawy i 
kosza  

Sprawdzić czy wybrano tylko jeden typ 
maszyny (np. hybrydowa, diesel lub 
elektryczna) 

37 Błąd numeru seryjnego 
Numery seryjne w sterownikach 
PLC w podstawie i koszu nie są 
zgodne 

Dopasować właściwe sterowniki PLC 

Zmienić numer seryjny w sterownikach PLC 

38 Błąd ważenia kosza 
Dane wejściowe wagi kosza do 
PLC nie są sprzeczne lub 
przełącznik synchronizuje się 

Sprawdzić okablowanie między płytką 
drukowaną ważenia kosza a sterownikiem 
PLC 

Sprawdzić działanie płytki ważenia kosza 

39 Błąd dżojstika łączników 
Analogowe dane wyjściowe 
dżojstika nie są w zakresie 
specyfikacji 

Sprawdzić napięcie analogowe dżojstika 

Użyć innego dżojstika, aby sprawdzić dane 
wejściowe do systemu sterowania 
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40 Błąd dżojstika przechyłu 
Analogowe dane wyjściowe 
dżojstika nie są w zakresie 
specyfikacji 

Sprawdzić napięcie analogowe dżojstika 

Użyć innego dżojstika, aby sprawdzić 
dane wejściowe do systemu sterowania 

41 Błąd dżojstika obrotu 
Analogowe dane wyjściowe 
dżojstika nie są w zakresie 
specyfikacji 

Sprawdzić napięcie analogowe dżojstika 

Użyć innego dżojstika, aby sprawdzić 
dane wejściowe do systemu sterowania 

42 Błąd dżojstika teleskopu 
Analogowe dane wyjściowe 
dżojstika nie są w zakresie 
specyfikacji 

Sprawdzić napięcie analogowe dżojstika 

Użyć innego dżojstika, aby sprawdzić 
dane wejściowe do systemu sterowania 

43 Błąd dżojstika wysięgnika 
Analogowe dane wyjściowe 
dżojstika nie są w zakresie 
specyfikacji 

Sprawdzić napięcie analogowe dżojstika 

Użyć innego dżojstika, aby sprawdzić 
dane wejściowe do systemu sterowania 

44 
Podstawa ustawiona na 
"pobierz"(download) 

Przełącznik 
uruchamiania/pobierania 
podstawy jest ustawiony na 
pobieranie. 

Sprawdzić czy przełącznik jest w pozycji 
„RUN” 

Sprawdzić czy kiedy przełącznik jet w 
pozycji RUN, to końcówka 24 sterownika 
PLC jest 0V. 

45 
Kosz ustawiony w pozycji 
„Download“. 

Przełącznik 
uruchamiania/pobierania kosza 
jest ustawiony na pobieranie. 

Sprawdzić czy przełącznik jest w pozycji 
„RUN” 

Sprawdzić czy kiedy przełącznik jet w 
pozycji RUN, to końcówka 24 sterownika 
PLC jest 0V. 

46 ERROR_POWER podstawy 
Napięcie zasilania do sterownika 
PLC w podstawie spadło poniżej 
lub jest poniżej 10V 

Sprawdzić zasilanie sterownika PLC 

W przypadku maszyny hybrydowej / 
elektrycznej, sprawdzić czy jednostka 
obniżania jest gotowa do pracy i 
dostarcza 14,3V do systemu sterowania 

47 ERROR_POWER Kosza 
Napięcie zasilania do sterownika 
PLC w koszu spadło poniżej lub 
jest poniżej 10V 

Sprawdzić zasilanie sterownika PLC 

W przypadku maszyny hybrydowej / 
elektrycznej, sprawdzić czy jednostka 
obniżania jest gotowa do pracy i 
dostarcza 14,3V do systemu sterowania 

48 ERROR_VBBR w podstawie 
Sterownik PLC w podstawie nie 
widzi napięcia na końcówce 34 

Sprawdzić czy bezpiecznik VBBr w 
głównej skrzynce jest OK 

Sprawdzić przewody do i od 
bezpiecznika 

49 ERROR_VBBR w koszu 
Sterownik PLC w koszu nie widzi 
napięcia na końcówce 34 

Sprawdzić czy bezpiecznik VBBr na 
płytce drukowanej w koszu jest OK 

Sprawdzić przewody do i od 
bezpiecznika 
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