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Belangrijk 

Voordat u deze machine bedient, moet u deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies lezen, 

begrijpen en in acht nemen. Deze machine mag alleen door daartoe opgeleid en bevoegd personeel 

worden bediend. Deze bedieningshandleiding dient als vast onderdeel van de machine te worden 

beschouwd en moet altijd bij de machine blijven. 

 

2 Inleiding 
 

 

GEVAAR 

Als u zich niet houdt aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze 
bedieningshandleiding, heeft dit dodelijke of ernstige verwondingen tot gevolg. 

 

 

Niet bedienen tenzij: 

 U de in deze handleiding vermelde beginselen voor een veilige bediening van de 

machine hebt bestudeerd en geoefend. 
1. Vermijd gevaarlijke situaties. 

Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften kent en begrijpt voordat u doorgaat 
met het volgende gedeelte. 

2. Voer altijd een inspectie vóór het gebruik uit. 

3. Voer altijd functietests uit voordat u de machine gaat gebruiken. 

4. Inspecteer de werkplek. 

5. Gebruik de machine uitsluitend waarvoor deze bedoeld is. 

 U de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, de bedieningshandleiding, 

de stickers en waarschuwingssymbolen op de machine hebt gelezen en begrepen, en u 

zich hieraan houdt. 
 U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van de werkgever hebt gelezen en begrepen, 

en u zich hieraan houdt. 
 U alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen, en u zich 

hieraan houdt. 
 U behoorlijk opgeleid bent om deze machine veilig te bedienen. 

 
 

2.1 Gevarenclassificatie 
 

 

GEVAAR 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig 
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg zal hebben. 

 

 

WAARSCHUWING 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig 
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. 

 

 

VOORZICHTIG 

Geeft op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, licht tot 
middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 
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2.2 Bedoeld gebruik 

Deze machine is alleen bedoeld als hoogwerkplatform om personen, samen met gereedschappen en 

materialen, naar een werkplek boven de grond te heffen. 
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2.3 Conformiteitsverklaring 
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2.4 Onderhoud van veiligheidstekens 

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Houd te allen tijde de veiligheid van de 
bediener in gedachte. Gebruik milde zeep en water om veiligheidstekens te reinigen. Gebruik geen 
reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen (solventen), want die kunnen het materiaal van een 
veiligheidsteken beschadigen. 
 

3 Veiligheid 
 

3.1 Persoonlijke bescherming 

3.1.1 Persoonlijke bescherming tegen vallen 

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (valbeveiliger) is bij de bediening 
van deze machine verplicht. 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde 
overheidsvoorschriften, en moeten worden nagezien en gebruikt overeenkomstig de 
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant. 
 

3.2 Veiligheid van het werkgebied 

3.2.1 Gevaar voor elektrische schokken 

Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en biedt geen bescherming tegen contact met of nabijheid 

van elektrische stroom. 
 

 
 

Houd u aan alle overheidsvoorschriften met betrekking tot de vereiste veiligheidsafstand tot 

elektriciteitsdraden en elektrische toestellen. De veiligheidsafstand in de onderstaande tabel moet hoe 

dan ook in acht worden genomen. 
 

Lijnspanning Vereiste veiligheidsafstand 

0 tot 300 V Contact vermijden 

300 V tot 50 kV 10 ft 3,0 m 

50 kV tot 200 kV 15 ft 4,60 m 

200 kV tot 350 kV 20 ft 6,10 m 

350 kV tot 500 kV 25 ft 7,62 m 

500 kV tot 750 kV 35 ft 10,67 m 

750 kV tot 1000 kV 45 ft 13,72 m 
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Houd rekening met de platformbeweging en met slingerende of doorhangende stroomdraden; let op voor 

harde wind of windstoten. 

Blijf uit de buurt van de machine als deze contact maakt met onder spanning staande 

elektriciteitsdraden. Personeel op de grond of op het platform mag de machine pas aanraken of 

bedienen nadat de onder spanning staande elektriciteitsdraden stroomloos zijn gemaakt. 

Werk niet met de machine tijdens bliksem of stormweer. 

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk. 

3.2.2 Kantelgevaar 

Inzittenden, apparatuur en materialen mogen het maximale laadvermogen van het platform of de 

platformverlenging niet overschrijden. 

Raadpleeg de technische gegevens voor het maximale laadvermogen van het platform en de 

platformverlenging. 

Breng het platform pas omhoog als de machine zich op een stevige, horizontale ondergrond bevindt. 

 
 

Vertrouw niet op het scheefstandalarm ter indicatie van een vlakke stand. Het scheefstandalarm 
weerklinkt uitsluitend op het chassis wanneer de machine zich op een helling bevindt. 

Ga als volgt te werk wanneer het scheefstandalarm weerklinkt: 

Laat het platform neer. Verplaats de machine naar een stevige, horizontale ondergrond. Als het 

scheefstandalarm weerklinkt terwijl het platform omhoog is gebracht, dient u uiterst voorzichtig te werk 

te gaan bij het neerlaten van het platform. 

Pas de eindschakelaars niet aan en stel deze evenmin buiten werking. 

Rijd niet harder dan 0,7 km/h met opgeheven platform. 

Wees uiterst voorzichtig en houd een lage snelheid aan wanneer met de machine in transportstand 

wordt gereden over oneffen terrein, puin, een onstabiele of gladde ondergrond en vlakbij putten/kuilen of 

afgereden kanten/zachte bermen. 

Gebruik de platformcontroller niet om een platform vrij te maken dat vastzit, hapert of niet normaal kan 

bewegen door een aangrenzende constructie. Ontruim het platform voordat u dit probeert vrij te maken 

met behulp van het grondbedieningspaneel. 

 

Duw niet tegen en trek niet aan objecten die zich buiten het platform bevinden. 

Maak het platform niet vast aan aangrenzende constructies. 

Plaats ladingen niet buiten de randen van het platform. 

Breng geen veranderingen aan in machineonderdelen en schakel 

componenten die op welke wijze dan ook invloed hebben op de veiligheid 

en de stabiliteit niet uit. 

Breng geen aanpassingen of wijzigingen in het hoogwerkplatform aan.  
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Montage van houders voor gereedschappen en andere materialen op het platform, de voetplaten of het 

veiligheidsrelingsysteem kan het gewicht op het platform en het platformoppervlak of de lading 

vergroten. 

Vervang onderdelen die van essentieel belang zijn voor de stabiliteit van de machine niet door 

onderdelen met een ander gewicht of andere eigenschappen. 

Breng het platform niet omhoog wanneer de wind harder dan 12,5 m/s waait. Wanneer de windsnelheid 

12,5 m/s overschrijdt terwijl het platform omhoog is gebracht, breng dan het platform omlaag en werk 

niet verder met de machine. 

Werk niet met de machine bij harde wind of bij windstoten. Vergroot het platformoppervlak of de lading 

niet. Als u het aan de wind blootgestelde oppervlak vergroot, neemt de stabiliteit van de machine af. 

 

 

 

Rijd niet met de machine op of nabij oneffen terrein en oppervlakken die niet stabiel zijn of in andere 

gevaarlijke omstandigheden met opgeheven platform. 

Plaats of bevestig geen vaste of overhangende lading op/aan enig deel van deze machine. 

 

Plaats geen ladders of steigers op het platform of tegen welk deel van deze machine ook. 

Vervoer alleen gereedschappen en materialen als deze gelijkmatig zijn verdeeld en veilig door de 

persoon (personen) op het platform kunnen worden gehanteerd. 

Gebruik de machine niet op een bewegende of onstabiele ondergrond of op een bewegend voertuig. 

Zorg ervoor dat alle banden in goede staat verkeren, dat de kroonmoeren stevig zijn vastgedraaid en de 

splitpennen op de juiste wijze zijn geplaatst. 

Gebruik geen accu's die minder wegen dan de originele standaarduitrusting. Accu's worden gebruikt als 

contragewicht en zijn van cruciaal belang voor de stabiliteit van de machine. Raadpleeg de technische 

gegevens voor het gewicht van de accu's. 

Gebruik de machine niet als kraan. 

Gebruik het platform niet om de machine of andere objecten te duwen. 

Vermijd contact tussen het platform en aangrenzende constructies. 
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3.2.3 Gevaren bij bediening op een helling 

Rijd niet met de machine op een helling die steiler is dan de voor de machine toelaatbare verticale 

hellingshoek (heuvelopwaarts en -afwaarts) en dwarshellingshoek. 

De toelaatbare hellingshoek is van toepassing op machines die in de transportstand staan. 

Opmerking: de toelaatbare hellingshoek hangt af van de bodemgesteldheid en van voldoende 

tractie. 

Raadpleeg de technische gegevens voor de toelaatbare verticale hellingshoek (heuvelopwaarts en -

afwaarts) en dwarshellingshoek van de machine. 
 

3.2.4 Valgevaar 

Het personeel op het platform moet persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen dragen en zich 

houden aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften. Maak de persoonlijke 

beschermingsmiddelen tegen vallen vast aan één van de vastzetpunten op het platform. 

Zit, sta of klim niet op de platformveiligheidsrelingen. Ga altijd stevig op de platformvloer staan. 

 

 

Klim niet van het platform als dit opgeheven is. 

Houd de platformvloer vrij van puin. 

Klap de toegangsstang neer of sluit het toegangshek voordat u de machine in gebruik neemt. 

Bedien de machine pas als de veiligheidsrelingen op de juiste wijze zijn aangebracht en het toegangshek 

is vastgezet. 
 

3.2.5 Botsingsgevaar 

Werk niet met de machine als de chassisbakken open zijn. 

Houd rekening met beperkt zicht en dode hoeken terwijl u rijdt of de machine bedient. 

 

Houd rekening met de stand van het uitgeschoven platform wanneer u de machine verplaatst. 

De machine moet zich op een horizontale ondergrond bevinden of zijn vastgezet voordat de remmen 
worden vrijgezet. 

Bedieners moeten voldoen aan de voorschriften van de werkgever, werkplek en overheid met 
betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Bedieners wordt aanbevolen een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen tijdens het gebruik van de 
machine. 

Controleer het werkgebied op bovengrondse obstakels en andere mogelijke gevaren. 

 
 

Wees u bewust van het verbrijzelingsgevaar wanneer u de platformveiligheidsreling vasthoudt. 

Bedien de machine niet als deze zich in de route van een kraan of bovenloopmachine bevindt, tenzij de 

bedieningselementen van de kraan zijn geblokkeerd en/of de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen 

om een mogelijke botsing te voorkomen. 

Ga niet stuntrijden en speel geen spelletjes terwijl u een machine bedient. 

Laat het platform pas neer als het gebied eronder vrij is van mensen en obstakels. 

 
 

Stem de rijsnelheid af op de ondergrond, beschikbare ruimte, helling, plaats van medewerkers en 

eventuele andere factoren die tot een botsing kunnen leiden. 
 

3.2.6 Gevaar voor lichamelijk letsel 

Werk niet met de machine als er hydraulische olie weglekt of perslucht ontsnapt. Uitgelekte perslucht of 

hydraulische olie kan de huid binnendringen en/of brandwonden veroorzaken. 

Onjuist contact met onderdelen die zich onder een afdekking bevinden, heeft ernstig lichamelijk letsel 
tot gevolg. Alleen getraind onderhoudspersoneel mag compartimenten openmaken. De bediener 
wordt geadviseerd compartimenten alleen tijdens de inspectie vóór het gebruik open te maken. Alle 
compartimenten moeten tijdens de bediening zijn gesloten en vastgezet. 
 

3.2.7 Gevaar voor beschadiging van onderdelen 

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk. 
 

3.2.8 Explosie- en brandgevaar 

Bedien de machine niet en laad de accu niet op in een gevaarlijke omgeving of op plaatsen waar brand- 
of explosiegevaarlijke gassen of deeltjes aanwezig zijn. 
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3.2.9 Gevaar voor beschadiging van de machine 

Gebruik de machine niet wanneer deze beschadigd is of niet goed functioneert. 

Voer een grondige inspectie vóór het gebruik van de machine uit en test alle functies vóór elke dienst.  
Voorzie een beschadigde of niet goed functionerende machine van een label en stel deze onmiddellijk 
buiten werking. 

Zorg ervoor dat alle onderhoudsbeurten zijn uitgevoerd zoals voorgeschreven in deze 
bedieningshandleiding. 

Zorg ervoor dat alle machinestickers en waarschuwingssymbolen op hun plaats zitten en goed leesbaar 

zijn. 

Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding volledig en leesbaar is en zich in de opbergruimte op het 

platform bevindt. 
 

3.2.10 Verbrijzelingsgevaar 

Houd uw handen en ledematen uit de buurt van de schaararmen. 

Gebruik gezond verstand en denk vooruit wanneer u de machine vanaf de grond bedient met behulp 

van de platformcontroller. Zorg voor een veilige afstand tussen de bediener, de machine en vaste 

objecten. 

Houd de platformveiligheidsreling stevig vast wanneer u de borgpennen verwijdert. Zorg ervoor dat de 

platformveiligheidsrelingen niet kunnen vallen. 
 

3.3 Veiligheid van de accu 

3.3.1 Gevaar voor brandwonden 

Accu's bevatten zuur. Draag altijd beschermende kleding en een oogbeschermer wanneer u met 

accu's werkt. 

 

Vermijd morsen en zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met het accuzuur.  Neutraliseer gemorst 

accuzuur met een mengsel van zuiveringszout en water. 

Stel de accu's en de acculader tijdens het opladen niet bloot aan water en/of regen. 
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3.3.2 Explosiegevaar 
 

 

Houd vonken, vlammen en brandende tabak uit de buurt van de accu's. Accu's geven explosief gas af. 

De accubak moet tijdens de gehele oplaadcyclus open blijven. 

Raak de accupolen en kabelklemmen niet aan met gereedschappen die vonken kunnen veroorzaken. 
 

3.3.3 Gevaar voor beschadiging van onderdelen 

Gebruik geen acculader van meer dan 24 V om de accu's op te laden. 
 

3.3.4 Gevaar voor elektrische schokken 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de acculader alleen aan op een elektrische 3-aderige geaarde AC(wisselstroom)-contactdoos. 

Controleer de snoeren, kabels en draden dagelijks op beschadiging. Vervang beschadigde 

onderdelen voordat de machine in gebruik wordt genomen. 

Vermijd elektrische schokken door onbedoeld contact met de accupolen. Doe alle ringen, horloges en 
andere sieraden af. 
 

3.3.5 Kantelgevaar 

Gebruik geen accu's die minder wegen dan de originele standaarduitrusting. Accu's worden gebruikt als 

contragewicht en zijn van cruciaal belang voor de stabiliteit van de machine. Raadpleeg de technische 

gegevens voor het gewicht van de accu's. 
 

3.3.6 Gevaar bij tillen 

Gebruik bij het tillen van de accu's het juiste aantal mensen en de juiste heftechniek. 
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4 Legenda 
 

         

 

1 Platformtoegangsstang of -

hek 

2 Platformveiligheidsrelingen 

3 Vastzetpunt persoonlijke 

beschermingsmiddelen tegen 

vallen 

4 Ontgrendelpedaal 

platformverlenging 

5 Opbergruimte voor 

handleiding 

6 Platformcontroller 

7 Platformverlenging 

8 Aangedreven (gestuurd) wiel 

9 Accudeksel 

10 Niet-aangedreven 

(ongestuurd) wiel 

11 Toegangsladder 

12 Knop van de remvrijzetpomp, 

remvrijzetknop en knop voor 

de handmatige 

nooddaalfunctie (uitsluitend 

voor hydraulisch 

aangedreven machines) 

13 Deksel grondbedieningszijde 

14 Grondbedieningspaneel 

15 Peilaanwijzer hydraulische 

olie 

16 Veiligheidsarm 

17 Vastzet-/hijspunten 

18 Wisselstroombedrading naar 

platform 

19 Kuilbeschermingen 

20 Eindschakelaar voor platform 

in transportstand 

21 Eindschakelaar voor 

kuilbeschermingen (achter 

deksel grondbedieningszijde) 

22 Glijblokken 
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5 Bedieningselementen 

5.1 Grondbedieningspaneel 
 

 

VOORZICHTIG 

Gebruik het grondbedieningspaneel uitsluitend in noodgevallen. Bedien de machine in 
standaardomstandigheden altijd met behulp van de platformcontroller. 

 

5.1.1 Legenda 

 

                                 

 

1 Bedrijfsurenteller 

2 Schakelaar "platform op/neer" 

3 Contactslot voor selectie platformbediening/uit/grondbediening 

4 Noodstopknop 

5 Accuniveau-indicator 
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5.1.2 Functionele beschrijving 

1. Bedrijfsurenteller 

Geeft het aantal bedrijfsuren van de machine aan. 

2. Schakelaar "platform op/neer" 

Houd de schakelaar "platform op/neer" in de bovenste stand om het platform omhoog te brengen. 

Houd de schakelaar "platform op/neer" in de onderste stand om het platform omlaag te brengen. 

3. Contactslot voor selectie platformbediening/uit/grondbediening 

Draai het contactslot naar de stand voor platformbediening om met de platformcontroller te 
werken.  

Draai het contactslot naar de stand "uit" om de machine uit te schakelen.  

Draai het contactslot naar de stand voor grondbediening om met het grondbedieningspaneel te 
werken. 

4. Noodstopknop 

Druk de noodstopknop in naar de stand "uit" om alle functies te stoppen.  

Trek de noodstopknop uit naar de stand "aan" om de machine te bedienen. 

5. Accuniveau-indicator 

Geeft de laadtoestand van de accu aan. 
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5.2 Platformcontroller type A 

5.2.1 Legenda 

 

                                           

 

1 Claxonknop 6 Keuzeschakelaar "heffen/rijden" 

2 Noodstopknop 7 Rijsnelheidskeuzeschakelaar 

3 Functieschakelaar 8 Waarschuwingslampje scheefstandindicator 

4 Proportionele joystick voor hef- en 

rijfuncties 

9 Waarschuwingslampje 

overbelastingsindicator 

5 Duimschakelaar voor stuurfunctie   
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5.2.2 Functionele beschrijving 

1. Claxonknop 

Druk op deze knop om de claxon in werking te stellen. 

Laat deze knop los om de claxon te stoppen. 

2. Noodstopknop 

Druk de noodstopknop in naar de stand "uit" om alle functies te stoppen.  

Trek de noodstopknop uit naar de stand "aan" om de machine te bedienen. 

3. Functieschakelaar 

Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt om de hef- of rijfunctie in te schakelen. 

4. Proportionele joystick voor hef- en rijfuncties 

Deze joystick werkt in combinatie met de keuzeschakelaar "heffen/rijden". 

Bij selectie van de heffunctie: beweeg de joystick naar voren/naar achteren om het platform 
omhoog/omlaag te brengen. 

Bij selectie van de rijfunctie: beweeg de joystick naar voren/naar achteren om de machine 
vooruit/achteruit te laten rijden. 

5. Duimschakelaar voor stuurfunctie 

Druk op de linkerzijde van de duimschakelaar om de machine naar links te sturen. 

Druk op de rechterzijde van de duimschakelaar om de machine naar rechts te sturen. 

6. Keuzeschakelaar "heffen/rijden" 

Zet de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de bovenste stand om de heffunctie te selecteren. 

Zet de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de onderste stand om de rijfunctie te selecteren. 

7. Rijsnelheidskeuzeschakelaar 

Zet de rijsnelheidskeuzeschakelaar in de bovenste/onderste stand om de hoge/lage rijsnelheid te 
selecteren. 

8. Waarschuwingslampje scheefstandindicator 

Geeft aan dat de machine scheef staat. 

9. Waarschuwingslampje overbelastingsindicator 

Geeft aan dat het platform overbelast is. 
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5.3 Platformcontroller type B 

5.3.1 Legenda 

 

                                                  

 

1 Claxonknop 7 Rijfunctie-inschakelknop met controlelampje 

2 Noodstopknop 8 Rijsnelheidskeuzeknop met controlelampje 

3 Functieschakelaar 9 LCD-display 

4 Proportionele joystick voor hef- en 

rijfuncties 

10 Accuniveau-indicator – accu volledig 

opgeladen 

5 Duimschakelaar voor stuurfunctie 11 Accustatusindicator 

6 Heffunctie-inschakelknop met 

controlelampje 
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5.3.2 Functionele beschrijving 

1. Claxonknop 

Druk op deze knop om de claxon in werking te stellen. 

Laat deze knop los om de claxon te stoppen. 

2. Noodstopknop 

Druk de noodstopknop in naar de stand "uit" om alle functies te stoppen.  

Trek de noodstopknop uit naar de stand "aan" om de machine te bedienen. 

3. Functieschakelaar 

Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt om de hef- of rijfunctie in te schakelen. 

4. Proportionele joystick voor hef- en rijfuncties 

Deze joystick werkt in combinatie met de hef- of rijfunctie-inschakelknop. 

Bij selectie van de heffunctie: beweeg de joystick naar voren/naar achteren om het platform 
omhoog/omlaag te brengen. 

Bij selectie van de rijfunctie: beweeg de joystick naar voren/naar achteren om de machine 
vooruit/achteruit te laten rijden. 

5. Duimschakelaar voor stuurfunctie 

Druk op de linkerzijde van de duimschakelaar om de machine naar links te sturen. 

Druk op de rechterzijde van de duimschakelaar om de machine naar rechts te sturen. 

6. Heffunctie-inschakelknop met controlelampje 

Druk op deze knop om de heffunctie in te schakelen. 

Het controlelampje brandt wanneer de heffunctie ingeschakeld is. 

7. Rijfunctie-inschakelknop met controlelampje 

Druk op deze knop om de rijfunctie in te schakelen. 

Het controlelampje brandt wanneer de rijfunctie ingeschakeld is. 

8. Rijsnelheidskeuzeknop met controlelampje 

Druk op deze knop om de lage/hoge rijsnelheid te selecteren. 

Controlelampje uit: lage rijsnelheid. 

Controlelampje aan: hoge rijsnelheid. 

9. LCD-display 

Hierop worden foutcodes weergegeven. 

10. Accuniveau-indicator – accu volledig opgeladen 

Wanneer dit symbool verschijnt in de accustatusindicator, is de accu volledig opgeladen. 

11. Accustatusindicator 

Geeft de accustatus aan. 
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6 Inspecties 

6.1 Inspectie vóór het gebruik 
 

 

Niet bedienen tenzij: 

 U de in deze handleiding vermelde beginselen voor een veilige bediening van de 

machine hebt bestudeerd en geoefend. 
1. Vermijd gevaarlijke situaties. 
2. Voer altijd een inspectie vóór het gebruik uit. 

Zorg ervoor dat u de inspectie vóór het gebruik kent en begrijpt voordat u 
doorgaat met het volgende gedeelte. 

3. Voer altijd functietests uit voordat u de machine gaat gebruiken. 

4. Inspecteer de werkplek. 

5. Gebruik de machine uitsluitend waarvoor deze bedoeld is. 
 
 

6.1.1 Grondbeginselen 

o Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om een inspectie vóór het gebruik en periodiek 

onderhoud uit te voeren. 

o De inspectie vóór het gebruik is een visuele controle die de bediener vóór elke dienst uitvoert. 

Deze inspectie dient om vast te stellen of er kennelijk iets mis is met de machine voordat de 

bediener de functietests uitvoert. 

o De inspectie vóór het gebruik dient ook om te bepalen of periodiek onderhoud nodig is. Alleen de 

periodieke onderhoudshandelingen die in deze handleiding vermeld staan, mogen door de 

bediener worden uitgevoerd. 

o Raadpleeg de lijst in Inspectie op pagina 21-21 en controleer alle punten en locaties op 

aanpassingen, schade, loszittende of ontbrekende onderdelen. 

o Gebruik de machine nooit wanneer deze beschadigd is of aangepast werd. Indien u schade vaststelt 

of als de machine afwijkt van de toestand waarin deze door de fabriek is geleverd, moet u de 

machine van een label voorzien en buiten werking stellen. 

o Reparaties aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde 

servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties zijn 

voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie vóór het gebruik uitvoeren alvorens met de 

functietests te beginnen. 
 

6.1.2 Inspectie 

 Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding volledig en leesbaar is en zich in de opbergruimte op 

het platform bevindt. 

 Ga na of er hydraulische olie uitlekt en controleer het oliepeil. Vul zo nodig olie bij. Zie het 

gedeelte "Onderhoud". 

 Ga na of er accuvloeistoffen uitlekken en controleer het vloeistofpeil. Vul zo nodig gedestilleerd 

water bij. Zie het gedeelte "Onderhoud". 
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 Controleer de volgende onderdelen of plekken op schade, aanpassingen, verkeerd geïnstalleerde 

of ontbrekende onderdelen: 

 Elektrische onderdelen, bedrading en elektrische kabels 

 Hydraulische krachtbron, hydraulische-olietank, hydraulische slangen, koppelingen, 

cilinders en ventielenblokken 

 Accupakket en -aansluitingen 

 Rijmotoren 

 Glijblokken 

 Banden en wielen 

 Eindschakelaars, alarmen en claxon 

 Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen 

 Platformtoegangsstang of -hek 

 Onderdelen van het remontgrendelmechanisme 

 Veiligheidsarm 

 Kuilbeschermingen 

 Platformverlenging 

 Schaarpennen en borgmiddelen 

 Joystick voor platformbediening 

 Controleer de gehele machine op: 

 Scheuren in lasnaden of constructiedelen. 

 Scheuren in vastzetpunten voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen 

(valbeveiliger). 

 Beschadiging van de machine. 

 Overmatige roest, corrosie of oxidatie. 

 Zorg ervoor dat alle constructiedelen en andere cruciale onderdelen aanwezig zijn en dat 

alle bijbehorende bevestigingsmiddelen en pennen op hun plaats zitten en stevig zijn 

vastgemaakt. 

 Zorg ervoor dat de platformveiligheidsrelingen zijn aangebracht en dat de bouten goed 

vastzitten. 

 Zorg ervoor dat de chassisbakken zijn gesloten en vergrendeld en op de juiste wijze zijn 

aangesloten. 
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6.2 Functietests 
 

 

Niet bedienen tenzij: 

 U de in deze handleiding vermelde beginselen voor een veilige bediening van de 

machine hebt bestudeerd en geoefend. 
1. Vermijd gevaarlijke situaties. 

2. Voer altijd een inspectie vóór het gebruik uit. 
3. Voer altijd functietests uit voordat u de machine gaat gebruiken. 

Zorg ervoor dat u de functietests kent en begrijpt voordat u doorgaat met het 
volgende gedeelte. 

4. Inspecteer de werkplek. 

5. Gebruik de machine uitsluitend waarvoor deze bedoeld is. 
 
 

6.2.1 Grondbeginselen 

o De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen/defecten te ontdekken voordat de machine in 

gebruik wordt genomen. De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle 

machinefuncties te testen. 

o Gebruik nooit een machine die defect is of niet goed functioneert. Als u storingen/defecten vaststelt, 

moet u de machine van een label voorzien en buiten werking stellen. Reparaties aan de machine 

mogen alleen worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde servicemonteur, in 

overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. 

o Als de reparaties zijn voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie vóór het gebruik en 

functietests uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen. 
 

6.2.2 Tests 

1. Kies voor de test een stevige, vlakke plaats vrij van obstakels. 

2. Zorg ervoor dat de accu's zijn aangesloten. 

Bij het grondbedieningspaneel 

 

VOORZICHTIG 

Gebruik het grondbedieningspaneel uitsluitend in noodgevallen. Bedien de machine in 
standaardomstandigheden altijd met behulp van de platformcontroller. 

 

3. Trek de noodstopknoppen op de platformcontroller en het grondbedieningspaneel uit naar de 

stand "aan". 

4. Draai het contactslot op het grondbedieningspaneel naar de stand voor grondbediening. 

Noodstop testen 

5. Druk de noodstopknop op het grondbedieningspaneel in naar de stand "uit". 

 Resultaat:  geen enkele functie mag in werking treden. 

6. Trek de noodstopknop op het grondbedieningspaneel uit naar de stand "aan". 
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Hef- en daalfuncties testen 

De waarschuwingsgeluiden van deze machine en de standaardclaxon zijn allemaal afkomstig van 

hetzelfde centrale alarmsysteem. De claxon geeft een constante toon. Het daalalarm weerklinkt 

eerst intermitterend en vervolgens constant zodra het platform een hoogte van 1,5 m boven de 

transportstand heeft bereikt. Het scheefstandalarm en het overbelastingsalarm geven een constante 

toon. De machine is als optie ook leverbaar met een autoclaxon. 

7. Houd de schakelaar "platform op/neer" in de bovenste stand om de heffunctie te activeren. 

Resultaat: het platform moet naar boven gaan; de kuilbeschermingen moeten worden 

uitgeschoven.  

Opmerking: hef het platform niet hoger dan 1,5 m. 

8. Houd de schakelaar "platform op/neer" in de onderste stand om de daalfunctie te activeren. 

 Resultaat: het platform moet naar beneden gaan; het daalalarm moet weerklinken terwijl het 

platform naar beneden gaat. 

Opmerking: wanneer u de schakelaar "platform op/neer" loslaat, mag het platform niet verder 

naar boven/naar beneden gaan. 

Handbediende daalfunctie testen (alleen voor hydraulisch aangedreven machines) 

9. Houd de schakelaar "platform op/neer" in de bovenste stand om de heffunctie te activeren en 

laat het platform circa 0,6 m naar boven gaan. 

10. Trek de knop voor de handmatige nooddaalfunctie aan de achterkant van het chassis uit. 

 Resultaat: het platform moet naar beneden gaan; het daalalarm weerklinkt niet. 

Bij de platformcontroller 

11. Draai het contactslot op het grondbedieningspaneel naar de stand voor platformbediening. 

Noodstop testen 

12. Druk de noodstopknop op de platformcontroller in naar de stand "uit". 

 Resultaat: geen enkele functie mag in werking treden. 

13. Trek de noodstopknop op de platformcontroller uit naar de stand "aan". 

Claxon testen 

14. Druk op de claxonknop. 

 Resultaat: de claxon moet weerklinken.  

Functieschakelaar testen 

15. Houd de functieschakelaar op de joystick niet ingedrukt. 

16. Duw de joystick langzaam naar voren, en trek deze vervolgens weer naar achteren. 

 Resultaat: geen enkele functie mag in werking treden. 
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Hef- en daalfuncties testen 

17. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" naar links (in de bovenste stand) 

om de heffunctie te activeren. 

Controller type B: druk op de heffunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

18. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

19. Duw de joystick langzaam naar voren. 

 Resultaat: het platform moet naar boven gaan; de kuilbeschermingen moeten worden 

uitgeschoven. 

20. Laat de joystick los. 

 Resultaat: het platform mag niet verder naar boven gaan. 

21. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

22. Trek de joystick langzaam naar achteren. 

 Resultaat: het platform moet naar beneden gaan; het daalalarm moet weerklinken terwijl het 

platform naar beneden gaat. 

23. Laat de joystick los. 

 Resultaat: het platform mag niet verder naar beneden gaan. 

Veiligheidsstop van de daalfunctie testen 

24. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt.  

25. Duw de joystick langzaam naar voren en breng het platform meer dan 1,5 m omhoog vanaf de 

transportstand. 

 Resultaat: de kuilbeschermingen moeten worden uitgeschoven. 

26. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

27. Trek de joystick langzaam naar achteren en laat het platform neer. 

 Resultaat: het platform moet automatisch stoppen op een hoogte van 1,5 m boven de 

transportstand; een alarmsignaal moet weerklinken. 

28. Laat de joystick los en wacht drie seconden. 

29. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

30. Trek de joystick langzaam naar achteren en laat het platform volledig neer. 
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Stuurinrichting testen 

Opmerking: ga om de stuur- en rijfuncties te testen op het platform staan en kijk naar de 
voorzijde van de machine. 

31. Controller type A: zet de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de rijstand (onderste stand). 

Controller type B: druk op de rijfunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

32. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

33. Druk de duimschakelaar bovenaan op de joystick naar links. 

 Resultaat: de aangedreven (gestuurde) wielen moeten naar links draaien. 

34. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

35. Druk de duimschakelaar bovenaan op de joystick naar rechts. 

 Resultaat: de aangedreven (gestuurde) wielen moeten naar rechts draaien. 

Rij- en remfunctie testen 

36. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

37. Duw de joystick langzaam naar voren tot de machine in beweging komt en zet de joystick 

vervolgens weer in de middelste stand. 

 Resultaat: de machine moet vooruitrijden en dan plotseling tot stilstand komen. 

38. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

39. Trek de joystick langzaam naar achteren tot de machine in beweging komt en zet de joystick 

vervolgens weer in de middelste stand. 

 Resultaat: de machine moet achteruitrijden en dan plotseling tot stilstand komen. 

 

 

VOORZICHTIG 

De remmen moeten in staat zijn de machine tegen te houden op elke helling die binnen de 

toelaatbare grenswaarden ligt. 

 

Rijsnelheid testen 

40. Controller type A: beweeg de rijsnelheidskeuzeschakelaar naar de bovenste stand voor hoge 

snelheid. 

Controller type B: druk op de rijsnelheidskeuzeknop. Het controlelampje moet branden. 

41. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

42. Duw de joystick langzaam naar de maximale rijstand (vooruit of achteruit). 

 Resultaat: de machine moet op hoge snelheid bewegen. 

43. Controller type A: beweeg de rijsnelheidskeuzeschakelaar naar de onderste stand voor lage 

snelheid. 

Controller type B: druk op de rijsnelheidskeuzeknop. Het controlelampje moet gedoofd zijn. 

44. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

45. Duw de joystick langzaam naar de maximale rijstand (vooruit of achteruit). 

 Resultaat: de machine moet op lage snelheid bewegen. 
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Beperkte rijsnelheid testen 

46. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" naar links (in de bovenste stand) 

om de heffunctie te activeren. 

Controller type B: druk op de heffunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

47. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt.  

48. Duw de joystick langzaam naar voren en breng het platform meer dan 1,5 m omhoog vanaf de 

transportstand. 

 Resultaat: de kuilbeschermingen moeten worden uitgeschoven. 

49. Controller type A: zet de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de rijstand (onderste stand). 

Controller type B: druk op de rijfunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

50. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt.  

51. Duw de joystick langzaam naar de maximale rijstand (vooruit of achteruit). 

 Resultaat: de maximaal haalbare rijsnelheid met opgeheven platform mag niet hoger zijn dan 

0,7 km/h. 
 

 

WAARSCHUWING 

Als de rijsnelheid met opgeheven platform hoger is dan 0,7 km/h, moet u de machine 

onmiddellijk van een label voorzien en buiten werking stellen. 

 

Werking van de scheefstandsensor testen 

Opmerking: voer deze test vanaf de grond uit met behulp van de platformcontroller. Ga niet op 

het platform staan. 

52. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" naar links (in de bovenste stand) 

om de heffunctie te activeren. 

Controller type B: druk op de heffunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

53. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

54. Trek de joystick langzaam naar achteren en laat het platform volledig neer. 

55. Plaats vóór beide wielen aan één zijde van de machine een blok hout van 5 x 10 cm of iets 

dergelijks. 

56. Controller type A: zet de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de rijstand (onderste stand). 

Controller type B: druk op de rijfunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

57. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

58. Duw de joystick langzaam naar voren en rijd de machine op de blokken hout. 

59. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" naar links (in de bovenste stand) 

om de heffunctie te activeren. 

Controller type B: druk op de heffunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

60. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

61. Duw de joystick langzaam naar voren en breng het platform omhoog. 

 Resultaat: wanneer het platform omhoog is gebracht tot circa 1,5 m boven de transportstand, 

moet een alarmsignaal weerklinken en mag het platform niet verder naar boven gaan; de 

rijfunctie mag niet in werking treden; het waarschuwingslampje van de scheefstandindicator op 

de platformcontroller moet knipperen. 
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62. Trek de joystick naar achteren en laat het platform volledig neer. 

63. Rijd de machine van beide blokken hout af en verwijder deze. 

Werking van de overbelastingssensor testen 

64. Plaats op het platform een lading met een gewicht tussen 95 % en 100 % van het maximaal 

toelaatbare laadvermogen. 

65. Breng het platform omhoog. 

 Resultaat: wanneer het platform omhoog is gebracht tot circa 1,5 m boven de transportstand, 

moet een alarmsignaal weerklinken en mag het platform niet verder naar boven gaan; de 

rijfunctie mag niet in werking treden; het waarschuwingslampje van de overbelastingsindicator 

op de platformcontroller moet knipperen. 

66. Laat het platform volledig neer. 

67. Verwijder de lading van het platform. 

Opmerking: indien het gewicht op het platform 100% of meer van het maximaal toelaatbare 

laadvermogen bedraagt, mag het platform niet naar beneden gaan en moet het 

waarschuwingslampje van de overbelastingsindicator continu branden. Verwijder eerst het 

gewicht van het platform en laat vervolgens het platform neer. 

Kuilbeschermingen testen 

Opmerking: de kuilbeschermingen moeten automatisch worden uitgeschoven wanneer het 

platform omhoog wordt gebracht. De kuilbeschermingen activeren een andere eindschakelaar 

waardoor de machine kan blijven functioneren. Als de kuilbeschermingen niet worden 

uitgeschoven, komt de machine niet in beweging. 

68. Plaats een blok hout tussen de wielen aan één zijde van de machine (onder de 

kuilbescherming). 

69. Breng het platform omhoog. 

 Resultaat: de kuilbeschermingen worden niet volledig uitgeschoven; wanneer het platform 

omhoog wordt gebracht tot 1,5 m boven de transportstand, moet de rijfunctie buiten werking 

worden gesteld. 

Als de rijfunctie in werking treedt, moet u de machine onmiddellijk van een label voorzien en 

buiten werking stellen. 

70. Laat het platform volledig neer en verwijder het blok hout. 

71. Breng het platform weer omhoog. 

 Resultaat: wanneer het platform omhoog wordt gebracht tot 1,5 m boven de transportstand, 

moeten de kuilbeschermingen worden uitgeschoven. 

72. Druk op de kuilbeschermingen aan de ene kant en vervolgens aan de andere kant. 

 Resultaat: de kuilbeschermingen mogen niet bewegen. 

73. Laat het platform neer. 

 Resultaat: de kuilbeschermingen moeten terugkeren in de transportstand. 
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6.3 Inspectie van de werkplek 
 
 

 

Niet bedienen tenzij: 

 U de in deze handleiding vermelde beginselen voor een veilige bediening van de 

machine hebt bestudeerd en geoefend. 
1. Vermijd gevaarlijke situaties. 

2. Voer altijd een inspectie vóór het gebruik uit. 

3. Voer altijd functietests uit voordat u de machine gaat gebruiken. 
4. Controleer de werkplek. 

Zorg ervoor dat u de inspectie van de werkplek kent en begrijpt voordat u 
doorgaat met het volgende gedeelte. 

5. Gebruik de machine uitsluitend waarvoor deze bedoeld is. 
 
 

6.3.1 Grondbeginselen 

o De inspectie van de werkplek helpt de bediener bepalen of de werkplek geschikt is om de machine 

veilig te bedienen. De bediener moet deze inspectie uitvoeren voordat de machine naar de werkplek 

wordt verplaatst. 

o Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de gevaren op de werkplek te kennen en te 

onthouden. Het is van belang te letten op deze gevaren en deze te voorkomen bij het verplaatsen, 

opstellen en bedienen van de machine. 
 

6.3.2 Inspectie 

Let op voor en vermijd de volgende gevaarlijke situaties: 

 afgereden kanten/zachte bermen of putten/kuilen; 

 oneffenheden, hobbels, obstakels op de vloer of puin; 

 onstabiele of gladde ondergrond; 

 bovengrondse obstakels en hoogspanningsleidingen; 

 gevaarlijke plaatsen; 

 ondergrond die onvoldoende draagkrachtig is om alle door de machine uitgeoefende belastingen te 

weerstaan; 

 wind- en weersomstandigheden; 

 de aanwezigheid van onbevoegd personeel; 

 andere mogelijk onveilige omstandigheden. 
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7 Bedieningsinstructies 
 

 

Niet bedienen tenzij: 

 U de in deze handleiding vermelde beginselen voor een veilige bediening van de 

machine hebt bestudeerd en geoefend. 
1. Vermijd gevaarlijke situaties. 

2. Voer altijd een inspectie vóór het gebruik uit. 

3. Voer altijd functietests uit voordat u de machine gaat gebruiken. 

4. Inspecteer de werkplek. 
5. Gebruik de machine uitsluitend waarvoor deze bedoeld is. 

 
 

7.1 Grondbeginselen 

o In het gedeelte "Bedieningsinstructies" staan aanwijzingen voor alles wat de bediening van de 

machine aangaat. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om alle veiligheidsvoorschriften 

en instructies in de bedieningshandleiding op te volgen. 

o Het gebruik van de machine voor een ander doel dan het heffen van personen, samen met 

gereedschappen en materialen, naar een werkplek boven de grond is onveilig en gevaarlijk. 

o Deze machine mag alleen door daartoe opgeleid en bevoegd personeel worden bediend. Als 

meerdere bedieners op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst een machine gebruiken, mag 

het alleen gaan om gekwalificeerde bedieners van wie verwacht wordt dat zij alle 

veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding opvolgen. Dit betekent dat elke 

nieuwe bediener, alvorens de machine in gebruik te nemen, een inspectie vóór het gebruik, 

functietests en een inspectie van de werkplek moet uitvoeren. 
 

7.2 Noodstop 

Druk de noodstopknop op het grondbedieningspaneel of de platformcontroller in naar de stand "uit" 

om alle functies te stoppen. 

Repareer elke functie die blijft werken wanneer u één van de noodstopknoppen indrukt. 

Druk de noodstopknop op het grondbedieningspaneel of de platformcontroller in en trek deze vervolgens 

weer uit om het systeem te resetten. 
 

7.3 Nooddaalfunctie 

Trek bij een stroomstoring/-uitval de knop voor de handmatige nooddaalfunctie aan de achterkant van 

het chassis uit om het platform handmatig neer te laten.  

Opmerking: als de zegeldraad is verbroken of ontbreekt, dient u als gebruiker de eigenaar van de 

machine hiervan op de hoogte te brengen. 
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7.4 Grondbediening 
 

 

VOORZICHTIG 

Gebruik het grondbedieningspaneel uitsluitend in noodgevallen. Bedien de machine in 
standaardomstandigheden altijd met behulp van de platformcontroller. 

 

1. Draai het contactslot op het grondbedieningspaneel naar de stand voor grondbediening. 

2. Trek de noodstopknoppen op het grondbedieningspaneel en de platformcontroller uit naar de 

stand "aan". 

Platform opstellen 

Verplaats en houd de schakelaar "platform op/neer" in de richting die wordt aangegeven door de 

markeringen op het bedieningspaneel. 

De rij- en stuurfuncties zijn niet beschikbaar vanaf het grondbedieningspaneel. 
 

7.5 Platformbediening 
 

 

WAARSCHUWING 

Het personeel op het platform moet persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen 
(valbeveiliger) dragen. Maak de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen vast 
aan één van de vastzetpunten op het platform. 

 

1. Zet de platformcontroller in de transportstand (vooraan rechts) op de platformveiligheidsrelingen. 

Opmerking: de platformcontroller wordt tegen beschadiging beschermd door een omkasting die ook 

dient om de platformcontroller eenvoudig op te bergen in de transportstand. 

2. Steek de connector van de wisselstroombedrading van de platformcontroller in de elektrische 

connector op het platform. 

3. Draai het contactslot op het grondbedieningspaneel naar de stand voor platformbediening. 

4. Trek de noodstopknoppen op het grondbedieningspaneel en de platformcontroller uit naar de 

stand "aan". 

Het platform betreden 

Met een toegangshek uitgeruste machines 

1. Duw op de hendel en maak het toegangshek van het platform open. 

2. Gebruik de toegangsladder om het platform te betreden.  

3. Sluit het toegangshek van het platform en vergrendel dit met behulp van de hendel.  

Met een toegangsstang uitgeruste machines 

1. Klap de toegangsstang van het platform volledig naar boven. 

2. Gebruik de toegangsladder om het platform te betreden.  

3. Klap de toegangsstang van het platform volledig naar beneden. 
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Platform opstellen 

1. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" naar links (in de bovenste stand) om 

de heffunctie te activeren. 

Controller type B: druk op de heffunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

2. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

3. Beweeg de joystick naar voren/naar achteren om het hoogwerkplatform omhoog/omlaag te brengen. 

Sturen 

1. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de rijstand. 

Controller type B: druk op de rijfunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

2. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

3. Draai de aangedreven (gestuurde) wielen naar links/rechts door de duimschakelaar bovenaan op de 

joystick naar links/rechts te duwen. 

Rijden 

1. Controller type A: beweeg de keuzeschakelaar "heffen/rijden" in de rijstand. 

Controller type B: druk op de rijfunctie-inschakelknop. Het controlelampje moet branden. 

2. Selecteer de lage of hoge snelheid met behulp van de rijsnelheidskeuzeschakelaar (controller type 

A) of de rijsnelheidskeuzeknop (controller type B). 

3. Houd de functieschakelaar op de joystick ingedrukt. 

4. Duw de joystick langzaam naar voren/naar achteren om de machine vooruit/achteruit te laten 

rijden. 

5. Snelheid verhogen: beweeg de joystick langzaam uit het midden. 

Snelheid verlagen: beweeg de joystick langzaam naar het midden toe. 

Stoppen: zet de joystick terug in de middelste stand of laat de functieschakelaar los. 

Opmerking: de rijsnelheid van de machine wordt beperkt wanneer het platform zich bevindt op een 

hoogte van meer dan 1,5 m boven de transportstand. 

Rijden op een helling 

Bepaal de toelaatbare verticale hellingshoek (heuvelopwaarts en -afwaarts) en dwarshellingshoek 

voor de machine en bepaal de hellingsgradiënt. Raadpleeg de technische gegevens voor de 

toelaatbare verticale hellingshoek (heuvelopwaarts en -afwaarts) en dwarshellingshoek van de 

machine. 

Opmerking: de toelaatbare hellingshoek hangt af van de bodemgesteldheid en van voldoende 

tractie. 

1. Als de helling steiler is dan de toelaatbare verticale hellingshoek (heuvelopwaarts en -afwaarts) en 

dwarshellingshoek, moet de machine met behulp van een lier of een transportvoertuig op de 

helling worden gebracht of eraf worden gehaald. Zie Hijsinstructies en Transportinstructies. 

Waarschuwingslampje scheefstandindicator (controller type A)/Weergave foutcode scheefstand 
(controller type B) 

Als het waarschuwingslampje van de scheefstandindicator op de platformcontroller type A knippert/de 

foutcode voor scheefstand wordt weergegeven op de platformcontroller type B, bestaat het gevaar dat 
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de machine omkantelt en worden alle functies (behalve de daalfunctie van het platform) buiten 

werking gesteld. 

1. Laat het platform volledig neer.  

2. Rijd de machine op een vlakke ondergrond alvorens de bediening te hervatten 

Waarschuwingslampje overbelastingsindicator (controller type A)/Weergave foutcode 
overbelasting (controller type B) 

Als het waarschuwingslampje van de overbelastingsindicator op de platformcontroller type A knippert, 

bedraagt het ladinggewicht op het platform tussen 95 % en 100 % van het maximaal toelaatbare 

laadvermogen. In dit geval worden alle functies (behalve de daalfunctie van het platform) buiten 

werking gesteld. Er weerklinkt een alarmsignaal. 

1. Laat het platform volledig neer. 

2. Verwijder de lading van het platform. 

Als het waarschuwingslampje van de overbelastingsindicator op de platformcontroller type A continu 

brandt/de foutcode voor overbelasting wordt weergegeven op de platformcontroller type B, is het 

platform overbelast. In dit geval werkt geen enkele functie. Er weerklinkt een alarmsignaal. 

1. Verwijder de lading van het platform. 

Als het platform nog steeds overbelast is, blijft het waarschuwingslampje van de 

overbelastingsindicator branden of knipperen. 

7.6 Platformverlenging uit- en inschuiven 

                   

1. Trap op het ontgrendelpedaal van de platformverlenging om deze los te zetten. 

2. Neem de veiligheidsrelingen van de platformverlenging vast en duw hierop om het platform uit te 

schuiven tot de volgende eindaanslag. 

3. Herhaal deze stappen om het platform verder uit te schuiven.  

Opmerking: ga niet staan op de platformverlenging wanneer u deze uitschuift. 
 

 

VOORZICHTIG 

Zorg voor voldoende vrije ruimte om de platformverlenging uit te schuiven of het 
uitgeschoven platform omhoog te brengen zonder dat dit ergens tegenaan kan stoten. 

 

 

WAARSCHUWING 

De platformverlenging mag niet overbelast worden. 
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1. Trap op het ontgrendelpedaal van de platformverlenging om deze los te zetten, en trek aan de 

platformverlenging om deze in te schuiven tot de volgende eindaanslag. 
 

 

VOORZICHTIG 

Let erop, wanneer u de platformverlenging inschuift vanuit de uiterste stand, de 
bedradingsconnector niet te beschadigen bij het trappen op het ontgrendelpedaal van 
de platformverlenging. 

 

2. Voer de hierboven beschreven stap opnieuw uit om de platformverlenging weer volledig in te 

schuiven. 

Opmerking: schuif de platformverlenging volledig in alvorens het platform neer te laten. 
 

 

WAARSCHUWING 

Laat het platform niet in uitgeschoven stand neer. 

 

7.7 Grondbediening met de platformcontroller 
 

 

WAARSCHUWING 

Zorg voor een veilige afstand tussen de bediener, de machine en vaste objecten. 

 

Houd rekening met de rijrichting van de machine bij gebruik van de platformcontroller. 

7.8 Na elk gebruik 

1. Kies een veilige parkeerplaats met een stevige, horizontale ondergrond en vrij van obstakels en 

verkeer. 

2. Laat het platform neer tot in de transportstand. 

3. Draai het contactslot op het grondbedieningspaneel naar de stand "uit" en verwijder de 

contactsleutel om onbevoegd gebruik te voorkomen. 

4. Blokkeer de wielen. 

5. Laad de accu's op. 
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7.9 Platformveiligheidsrelingen inklappen 

                                  

1. Ondersteun de voorste platformveiligheidsreling (uitgerust met de opbergruimte) en verwijder de 

houder en borgpen aan weerszijden van de voorste platformveiligheidsreling of maak de 

bevestigingsmiddelen los en draai de beugels van de houder naar de buitenkant van het platform. 

2. Laat de twee binnenste platformveiligheidsrelingen die aan de voorste platformveiligheidsreling 

waren bevestigd, ondersteunen door een tweede persoon. 

3. Laat de voorste platformveiligheidsreling voorzichtig neer op de platformvloer terwijl de tweede 

persoon de binnenste veiligheidsrelingen vasthoudt zodat ze niet kunnen vallen. 

4. Laat de binnenste veiligheidsrelingen voorzichtig neer. 

5. Verwijder de houder en borgpen aan weerszijden van de achterste platformveiligheidsreling terwijl 

u de achterste platformveiligheidsreling ondersteunt (uitgerust met het toegangshek of de 

toegangsstang). 

6. Laat de twee buitenste platformveiligheidsrelingen die aan de achterste platformveiligheidsreling 

waren bevestigd, ondersteunen door een tweede persoon. 

7. Laat de achterste platformveiligheidsreling voorzichtig neer op de platformvloer terwijl de tweede 

persoon de buitenste veiligheidsrelingen vasthoudt zodat ze niet kunnen vallen. 

8. Laat de buitenste veiligheidsrelingen voorzichtig neer. 

7.10 Instructies voor de accu en acculader 
 

 

Houd u aan het volgende: 

 Gebruik geen externe acculader of hulpaccu. 
 Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte. 
 Gebruik voor het opladen de juiste ingangsspanning voor wisselstroom (AC), zoals 

aangegeven op de acculader. 
 Gebruik alleen goedgekeurde accu's en acculaders. 
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7.10.1 Accu opladen 

1. Zorg ervoor dat de accu's zijn aangesloten voordat u de accu's oplaadt. 

2. Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen en controleer het accuzuurniveau. Voeg zo nodig genoeg 

gedestilleerd water toe om de accuplaten te bedekken. Vul de accu's niet te veel bij voordat de 

oplaadcyclus begint. 

3. Zet de accu-ontluchtingsdoppen terug. 

4. Sluit de acculader aan op een geaarde wisselstroomkring met behulp van de stekker aan de 

achterzijde van het chassis. 

5. De acculader geeft aan wanneer de accu volledig opgeladen is. 

6. Controleer het accuzuurniveau als de oplaadcyclus is voltooid. Vul gedestilleerd water bij tot onder 

aan de vulbuis. Voeg niet te veel toe. 
 

7.10.2 Instructies voor het vullen en opladen van droge accu's 

1. Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen en neem de kunststofafdichting van de accu-

ontluchtingsopeningen permanent weg. 

2. Vul elke cel met accuzuur (elektrolyt) totdat het niveau hoog genoeg is om de accuplaten te 

bedekken. 

Opmerking: vul pas vloeistof bij tot het maximumniveau als de oplaadcyclus is voltooid. Te veel 

bijvullen kan tot gevolg hebben dat het accuzuur tijdens het opladen overstroomt. Neutraliseer 

gemorst accuzuur met een mengsel van zuiveringszout en water. 

3. Zet de accu-ontluchtingsdoppen terug. 

4. Laad de accu op. 

5. Controleer het accuzuurniveau als de oplaadcyclus is voltooid. Vul gedestilleerd water bij tot onder 

aan de vulbuis. Voeg niet te veel toe. 
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8 Foutcodes (alleen voor platformcontroller type B) 
Indien een fout optreedt op een machine die uitgerust is met een platformcontroller type B, verschijnt 

een foutcode op het display van de platformcontroller. 

Meer informatie over deze foutcodes, de mogelijke foutoorzaak en remedie, is te vinden in 

onderstaande tabel. 
 

Foutcode Probleem Mogelijke oorzaak Remedie 

01 Fout elektronische 

regelmodule (ECM)  

EPROM reageert niet Vervang de elektronische 

regelmodule (ECM) 

02 Communicatiefout 

elektronische 

regelmodule 

(ECM)/platformcontr

oller 

Kabel of 

platformcontroller defect 

Zoek de storing in de kabel en/of 

platformcontroller 

03 Fout dipswitch 

platform 

Dipswitch onjuist 

afgesteld 

Wijzig de afstelling van de 

dipswitch 

12 Fout schakelaar 

"platform op/neer" 

Schakelaar "platform 

op/neer" defect 

Controleer de schakelaar "platform 

op/neer" op het 

grondbedieningspaneel 

18 Fout kuilbescherming Schakelaar 

kuilbescherming defect 

of koppeling 

kuilbescherming 

vastgelopen 

Controleer de schakelaar 

kuilbescherming en/of verwijder het 

obstakel 

19 Fout eindschakelaar Eindschakelaar defect of 

draadbreuk 

Controleer de eindschakelaar en/of 

de bedrading 

42 Fout schakelaar 

"naar links draaien" 

Schakelaar "naar links 

draaien" defect 

Controleer de schakelaar "naar 

links draaien" op de joystick 

43 Fout schakelaar 

"naar rechts draaien" 

Schakelaar "naar rechts 

draaien" defect 

Controleer de schakelaar "naar 

rechts draaien" op de joystick 

46 Fout 

functieschakelaar 

Functieschakelaar 

defect 

Controleer de functieschakelaar op 

de joystick 

47 Fout platformjoystick Joystick niet in 

middelste stand 

Kalibreer de joystick opnieuw 

(potentiometer) 

52 Fout ventielspoel 

"vooruitrijden" 

Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de ventielspoel 

"vooruitrijden" en bijbehorende 

bedrading 

53 Fout ventielspoel 

"achteruitrijden" 

Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de ventielspoel 

"achteruitrijden" en bijbehorende 

bedrading 

54 Fout ventielspoel 

"platform omhoog" 

Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de ventielspoel "platform 

omhoog" en bijbehorende 

bedrading 
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55 Fout ventielspoel 

"platform omlaag" 

Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de ventielspoel "platform 

omlaag" en bijbehorende bedrading 

56 Fout ventielspoel 

"naar rechts draaien" 

Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de ventielspoel "naar 

rechts draaien" en bijbehorende 

bedrading 

57 Fout ventielspoel 

"naar links draaien" 

Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de ventielspoel "naar 

links draaien" en bijbehorende 

bedrading 

58 Fout remventielspoel Spoel defect of 

losgekoppeld 

Controleer de remventielspoel en 

bijbehorende bedrading 

59 Fout ventielspoel 

"serie-

/parallelschakeling" 

Dipswitch onjuist 

afgesteld 

Controleer de afstelling van de 

dipswitch 

68 Accu (bijna) leeg  Accu is ontladen Laad de accu op 

88 Elektronische 

regelmodule (ECM) 

gewist 

Machine is 

elektrostatisch ontladen 

Vervang de elektrostatische 

inrichting 

 

9 Hijsinstructies 

 

Houd u aan het volgende: 

 Alleen gekwalificeerd personeel mag de machine hijsen. 
 Zorg ervoor dat het draagvermogen van de kraan, de dragende ondergrond en de 

hijsbanden of -kabels berekend is op het machinegewicht. Raadpleeg de technische 

gegevens of het typeplaatje voor het machinegewicht. 
 

9.1 Hijsen met een vorkheftruck 

Gebruik de hijspunten in het chassis om de machine te hijsen met behulp van een vorkheftruck. 
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9.2 Hijsen met een kraan 

                                           

 

1. Laat het platform volledig neer tot in de transportstand. Zorg ervoor dat het uitschuifdek 

(platformverlenging), de bedieningselementen en de deksels goed vastzitten. Verwijder alle losse 

onderdelen van de machine. 

2. Verwijder de platformcontroller van de platformveiligheidsreling. 

3. Maak de hijsbanden of -kettingen vast aan de daartoe bestemde hijspunten op de machine. 

4. Bevestig het andere uiteinde van de hijsbanden of -kettingen aan het hijswerktuig (kraan). 

5. Verstel de hijsbanden of -kettingen om beschadiging van de machine te voorkomen, en zorg dat 

de machine horizontaal blijft tijdens het hijsen. 

6. Hijs de machine met behulp van de kraan. 

 

10 Transportinstructies 
 

 

Houd u aan het volgende: 

 Deze bevestigingsgegevens worden aanbevolen door Mantall. De bestuurder is bij 
uitsluiting verantwoordelijk voor het veilig bevestigen van de machine en voor de 
keuze van het transportvoertuig. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle van 
toepassing zijnde lokale overheidsvoorschriften en het bedrijfsbeleid. 

 Alleen gekwalificeerde hoogwerkerbedieners mogen de machine op en van het 
transportvoertuig rijden. 

 Het transportvoertuig moet op een horizontale ondergrond geparkeerd worden. 

 Het transportvoertuig moet worden vastgezet om wegrollen bij het laden van de 
machine te voorkomen. 

 Zorg ervoor dat het draagvermogen van het voertuig, de dragende ondergrond en de 
hijsbanden of -kettingen berekend is op het machinegewicht. Raadpleeg het 
typeplaatje voor het machinegewicht.  
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 Als de helling van de laadvloer van het transportvoertuig steiler is dan de toelaatbare 
verticale hellingshoek of dwarshellingshoek, moet de machine worden geladen en 
afgeladen met behulp van een lier zoals aangegeven in de bijbehorende beschrijving.  
Raadpleeg het gedeelte "Technische gegevens" voor de toelaatbare verticale 
hellingshoek of dwarshellingshoek. 

 
 

10.1 Machine takelen (alleen voor hydraulisch aangedreven machines) 

1. Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine wegrolt bij het vrijzetten van de remmen. 

2. Zorg ervoor dat de lierkabel stevig is vastgemaakt aan de vastzetpunten op het rijchassis en dat 

de route vrij is van obstakels. 

3. Druk de remvrijzetknop aan de achterkant van het chassis in om het remventiel van de 

hydraulische aandrijfmotoren te openen. 

4. Druk meermaals op de knop van de remvrijzetpomp aan de achterkant van het chassis om de rem 

van de hydraulische aandrijfmotoren vrij te zetten. 

5. Deblokkeer de wielen en takel de machine naar de gewenste locatie. 

6. Wanneer de machine zich op de gewenste locatie bevindt, blokkeert u de wielen om te vermijden 

dat de machine wegrolt. 

7. Houd de functieschakelaar op de joystick van de platformcontroller ingedrukt. Beweeg de joystick 

uit het midden om de remmen van de hydraulische aandrijfmotoren te resetten. 

Opmerking: het is af te raden de Mantall-machine te takelen. Is het toch noodzakelijk de machine 

te takelen, dan moet een maximumsnelheid van 3,2 km/h in acht worden genomen. 
 

10.2 Machine vastmaken op een transportvoertuig 

                                   

1. Plaats de machine in de juiste positie op het transportvoertuig. 

2. Blokkeer de wielen van de machine. 

3. Schuif het uitschuifdek (platformverlenging) in en zet dit vast. 

4. Klap zo nodig de platformveiligheidsrelingen in (zie Platformveiligheidsrelingen inklappen op 

pagina 35) en zet deze vast met spanbanden. 

5. Inspecteer de volledige machine op losse of niet-vastgezette onderdelen. 

6. Draai het contactslot op het grondbedieningspaneel naar de stand "uit" en verwijder de 

contactsleutel voorafgaand aan het transport. 
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7. Gebruik de vastzetpunten op het chassis om de machine vast te maken aan het transportvoertuig. 

8. Gebruik minstens twee spankettingen of -banden met voldoende sterkte. 

11 Onderhoud 
 

11.1 Peil van de hydraulische olie controleren 

Voor een goede werking van de machine is het van essentieel belang dat de hydraulische olie op het 

juiste peil wordt gehouden. Doet u dat niet, dan kunnen hydraulische onderdelen beschadigd raken. 

Door dagelijks het oliepeil te controleren, kunt u veranderingen hierin vaststellen. Is het oliepeil 

veranderd, dan kan dit duiden op problemen in het hydraulische systeem. 

Opmerking: voer deze procedure uit met de machine op een stevige, horizontale ondergrond en 
met het platform in de transportstand. 

1. Controleer visueel het oliepeil in de hydraulische tank met behulp van het kijkglas aan de zijkant 
van de tank. 

 Resultaat: het peil van de hydraulische olie moet liggen tussen de twee merkstrepen op het 
kijkglas. 

2. Vul zo nodig olie bij. Voeg niet te veel toe. 
 

11.2 Hydraulische olie bijvullen 

1. Maak het zijdeksel van het grondbedieningspaneel open. 

2. Verwijder de vuldop van de hydraulische-olietank. 

3. Vul hydraulische olie bij tot het peil ligt tussen de twee merkstrepen op het kijkglas van de 

hydraulische-olietank. 

Technische gegevens van de hydraulische olie 

Gebruik hydraulische olie van het volgende type: Slijtagewerende hydraulische olie nr. 32. 

11.3 Accu's controleren 

Voor een goede en veilige werking van de machine is het van essentieel belang dat de accu's zich in 
goede staat bevinden. Een onjuist vloeistofpeil of beschadigde kabels of aansluitingen kunnen schade 
aan de onderdelen en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. 
 

 

WAARSCHUWING 

Contact met onder spanning staande of elektrisch geladen stroomkringen kan ernstig 
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Doe alle ringen, horloges en andere 
sieraden af. 

 

 

VOORZICHTIG 

Accu's bevatten zuur. Vermijd morsen en zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met 
het accuzuur. Neutraliseer gemorst accuzuur met een mengsel van zuiveringszout en 
water. 

 

1. Draag beschermende kleding en een oogbeschermer. 

2. Zorg ervoor dat de accukabelaansluitingen goed vastzitten en vrij zijn van corrosie. 

3. Zorg ervoor dat de accubeugels goed vastzitten. 

4. Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen. 
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5. Controleer het accuzuurniveau. Vul zo nodig gedestilleerd water bij tot onder aan de vulbuis. Voeg 

niet te veel toe. 

6. Zet de accu-ontluchtingsdoppen terug. 

Opmerking: door accupoolbeschermers en een corrosiewerend afdichtmiddel aan te brengen, 
voorkomt u corrosie op de accupolen en -kabels. 

 

11.4 Smeerpunten 

De machine kan gesmeerd worden op de volgende plaatsen: 

1. Breng smeervet aan op de smeernippels van de aangedreven (gestuurde) wielen. 

2. Smeer de glijblokken aan de bovenste uiteinden van de schaararmen (onderkant van het platform) 
licht in met olie. 

3. Smeer de glijblokken aan de onderkant van de schaararmen (bovenkant van het platform) licht in 
met olie. 

Opmerking: het is niet verplicht de machine te smeren. 
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12 Technische gegevens 

12.1 Smalle/compacte modellen 

 

Model XE65N XE80N XE80C XE100C 

Maximale werkhoogte 6,5 m 7,8 m 8 m 10 m 

Maximale platformhoogte 4,5 m 5,8 m 6 m 8 m 

Reikwijdte 0,9 m 0,9 m 1 m 1 m 

Hefvermogen 270 kg 230 kg 350 kg 230 kg 

Hefvermogen (platform uitgeschoven) 115 kg 115 kg 120 kg 120 kg 

Gewicht 

ANSI/CSA-standaard 

 

1164 kg 

 

1225 kg 

 

1690 kg 

 

2000 kg 

CE/AUS-standaard 1235 kg 1490 kg 1830 kg 2000 kg 

Platformafmetingen 

Lengte 

 

1,64 m 

 

1,64 m 

 

2,25 m 

 

2,25 m 

Lengte, platform uitgeschoven 2,54 m 2,54 m 3,2 m 3,2 m 

Breedte 0,75 m 0,75 m 0,8 m 0,8 m 

Hoogte 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m 

Plinthoogte 0,15 m 0,15 m 0,15 m 0,15 m 

Machineafmetingen in transportstand 

Lengte 

 

1,85 m 

 

1,85 m 

 

2,42 m 

 

2,42 m 

Lengte (platform uitgeschoven) 2,75 m 2,75 m 3,4 m 3,4 m 

Breedte 0,77 m 0,77 m 0,8 m 0,8 m 

Hoogte (platform vastgezet) 1,88 m 1,98 m - - 

Hoogte (CE) 2,03 m 2,13 m 2,2 m 2,3 

Hoogte (platform ingeschoven) 1,69 m 1,78 m 1,73 m 1,86 m 

Wielbasis 1,32 m 1,32 m 1,85 m 1,85 m 

Statische wielbelasting 643 kg 678 kg 975 kg 998 kg 

Inhoud hydraulische-olietank 15 l 15 l 15 l 15 l 

Verticale hellingshoek en dwarshellingshoek 30 % 30 % 30 % 30 % 

Bodemvrijheid 0,06 m 0,06 m 0,1 m 0,1 m 

Bodemvrijheid (kuilbeschermingen) 0,02 m 0,02 m 0,019 m 0,019 m 

Draaicirkel (binnen) 0 m 0 m 0 m 0 m 
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Draaicirkel (buiten) 1,56 m 1,56 m 2,12 m 2,12 m 

Maximumaantal inzittenden 2 2 2 2 

Heftijd 13 s 14 s 27 s 28 s 

Daaltijd 16 s 17 s 29 s 30 s 

Tractiesnelheid 3,8 km/h 3,8 km/h 3,8 km/h 3,4 km/h 

Veilige snelheid 0,7 km/h 0,7 km/h 0,7 km/h 0,7 km/h 

Verticale kantelhoek 

ANSI/CSA-standaard 

 

3° 

 

3° 

 

3° 

 

3° 

CE/AUS-standaard 2° 2° 2° 2° 

Zijdelingse kantelhoek 

ANSI/CSA-standaard 

 

2° 

 

2° 

 

2° 

 

2° 

CE/AUS-standaard 1,5° 1,5° 1,5° 1,5° 

Krachtbron 4 accu's, 6 V - 225 Ah 

Bandenmaat 356 x 114 x 254 mm 

Aandrijving Hydraulisch of elektrisch 
 

12.2 Brede modellen 

 

Model XE80W XE100W XE120W XE140W XE160W 

Maximale werkhoogte 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 

Maximale platformhoogte 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 

Reikwijdte 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Hefvermogen 550 kg 450 kg 320 kg 350 kg 230 kg 

Hefvermogen (platform uitgeschoven) 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 100 kg 

Gewicht 

ANSI/CSA-standaard 

 

1855 kg 

 

2040 kg 

 

2450 kg 

 

2690 kg 

 

3280 kg 

CE/AUS-standaard 1975 kg 2520 kg 2950 kg 3225 kg 3400 kg 

Platformafmetingen 

Lengte 

 

2,3 m 

 

2,3 m 

 

2,3 m 

 

2,3 m 

 

2,3 m 

Lengte, platform uitgeschoven 3,3 m 3,3 m 3,3 m 3,3 m 3,3 m 

Breedte 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m 

Hoogte 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m 

Plinthoogte 0,172 m 0,172 m 0,172 m 0,172 m 0,172 m 
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Machineafmetingen in transportstand 

Lengte 

 

2,42 m 

 

2,45 m 

 

2,45 m 

 

2,45 m 

 

2,45 m 

Lengte (platform 

uitgeschoven) 

3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 

Breedte 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 

Hoogte 2,12 m 2,25 m 2,38 m 2,51 m 2,64 m 

Hoogte (platform 

ingeschoven) 

1,56 m 1,69 m 1,82 m 1,95 m 1,95 m 

Wielbasis 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 

Statische wielbelasting 1075 kg 1184 kg 1288 kg 1448 kg 1452 kg 

Inhoud hydraulische-olietank 15 l 15 l 25 l 25 l 25 l 

Verticale hellingshoek en 

dwarshellingshoek 

30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

Bodemvrijheid 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m 

Bodemvrijheid (kuilbeschermingen) 0,019 m 0,019 m 0,019 m 0,019 m 0,019 m 

Draaicirkel (binnen) 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 

Draaicirkel (buiten) 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 

Maximumaantal inzittenden 2 2 2 2 2 

Heftijd 32 s 45 s 55 s 72 s 80 s 

Daaltijd 30 s 30 s 37 s 38 s 46 s 

Tractiesnelheid 3,4 km/h 3,4 km/h 3,4 km/h 3,4 km/h 3,4 km/h 

Veilige snelheid 0,7 km/h 0,7 km/h 0,7 km/h 0,7 km/h 0,7 km/h 

Verticale kantelhoek 

ANSI/CSA-standaard 

 

3° 

 

3° 

 

3° 

 

3° 

 

3° 

CE/AUS-standaard 3° 2° 2° 2° - 

Zijdelingse kantelhoek 

ANSI/CSA-standaard 

 

2° 

 

2° 

 

2° 

 

2° 

 

2° 

CE/AUS-standaard 2° 1,5° 1,5° 1,5° - 

Krachtbron 4 accu's, 6 V - 225 Ah 

Bandenmaat 406 x 127 x 318 mm 

Aandrijving Hydraulisch of elektrisch 

 


