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1

Algemeen

1.1

Informatie over deze handleiding
Deze handleiding maakt een veilige en efficiënte omgang met de machine mogelijk. De handleiding is onderdeel van de machine en moet
in de directe omgeving van de machine en te allen tijden toegankelijk
voor het personeel worden bewaard.
Het geïnstrueerde personeel moet deze handleiding voor aanvang
van alle werkzaamheden zorgvuldig hebben doorgelezen en begrepen. Basisvoorwaarde voor veilig werken, is het in acht nemen van
alle aangegeven veiligheidsaanwijzingen en handelingsinstructies in
deze handleiding.
Bovendien gelden de plaatselijke ongevallenpreventievoorschriften en
algemene veiligheidsbepalingen voor het toepassingsgebied van de
machine.
Afbeeldingen in deze handleiding dienen voor het fundamentele begrip en kunnen afwijken van de feitelijke uitvoering.

9-7-2014

LEO23GT 2013

9

Technische gegevens

1.2

Verklaring van de symbolen

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen zijn in deze handleiding aangeduid met symbolen. De veiligheidsaanwijzingen worden ingeleid door signaalwoorden die de omvang van het gevaar tot uitdrukking brengen. Om ongevallen, letsel en materiële schade te voorkomen, de veiligheidsaanwijzingen beslist in acht nemen en omzichtig handelen.

GEVAAR
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op
een direct gevaarlijke situatie die tot de dood of tot zwaar
letsel leidt, wanneer het gevaar niet vermeden wordt.

WAARSCHUWING
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op
een mogelijk direct gevaarlijke situatie die tot de dood of tot
zwaar letsel kan leiden, wanneer het gevaar niet vermeden
wordt.

VOORZICHTIG
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op
een mogelijk gevaarlijke situatie die tot gering of licht letsel
kan leiden, wanneer het gevaar niet vermeden wordt.

VOORZICHTIG
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op
een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade
en schade aan het milieu kan leiden, wanneer het gevaar
niet vermeden wordt.
Tips en aanbevelingen

AANWIJZING
Deze combinatie van symbool en signaalwoord verstrekt
nuttige tips en adviezen, maar ook informatie voor een
efficiënt en storingsvrij gebruik.
Bijzondere veiligheidsaanwijzingen

Om voor bijzondere gevaren te waarschuwen worden in de veiligheidsaanwijzingen volgende symbolen gebruikt:

GEVAAR
Deze combinatie van symbool en signaalwoord duidt gevaren door elektrische stroom aan. Bij niet-inachtneming van
de veiligheidsaanwijzingen bestaat er gevaar voor zwaar of
dodelijk letsel.
Tekens in de handleiding

10

Voor het aanduiden van handelingsinstructies, beschrijvingen van gebeurtenissen, opsommingen, verwijzingen en andere elementen wor-
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den in deze handleiding de volgende tekens en accentueringen gebruikt:
Teken
–

Toelichting
-duidt stap-voor-stap-handelingsinstructies aan
-duidt een toestand of een automatische volgorde als gevolg van een handeling aan
-duidt verwijzingen naar hoofdstukken van deze handleiding en naar eveneens geldende
documenten aan

▄

[Toets]

9-7-2014

-duidt opsommingen en lijstitems zonder vastgelegde volgorde aan
-duidt benamingen van toetsen, schermknoppen en andere bedieningselementen aan
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1.3

Aansprakelijkheidsbeperking
Alle informatie en aanwijzingen in deze handleiding werden onder inachtneming van de geldende normen en voorschriften, van de stand
der techniek alsmede van onze jarenlange kennis en ervaringen samengesteld.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door:
▄

Niet-inachtneming van deze handleiding

▄

Niet reglementair gebruik

▄

Gebruik door onopgeleid personeel

▄

Eigenmachtig ombouwen

▄

Technische veranderingen

▄

Gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen

De daadwerkelijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, de
gebruikmaking van aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste
technische veranderingen van de hier beschreven toelichtingen en
weergaves afwijken. De in het leveringscontract overeengekomen
verplichtingen zijn geldig, evenals de algemene bedrijfsvoorwaarden
alsmede de leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de op het tijdstip van contractafsluiting geldige wettelijke regelingen.

1.4

Bescherming van het auteursrecht
Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd en is uitsluitend
bestemd voor interne doeleindes.
Het ter beschikking stellen van deze handleiding aan derden, kopieën
van welke aard dan ook – ook in uittrekselvorm – evenals het gebruik
en/of kennisgeving van de inhoud is, met uitzondering van interne doeleindes, niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Verdere vorderingen
blijven voorbehouden.

1.5

Garantiebepaling
De garantiebepalingen zijn inbegrepen in de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van de fabrikant Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

12

LEO23GT 2013

9-7-2014

Technische gegevens

1.6

Aanwijzingen over garantiekaart
Om garantieaanvragen tussen klant, service-partner en Teupen zo
snel mogelijk te kunnen behandelen, is het noodzakelijk om de garantiekaart, die voor in het machinedossier te vinden is, direct na de
overdracht van de machine aan de exploitant ingevuld terug te sturen
naar Teupen. In het geval van een niet correct ingevulde garantiekaart
kunnen wij de garantieaanvraag niet bewerken, omdat belangrijke gegevens, die noodzakelijk zijn voor het afhandelen, niet ter beschikking
worden gesteld.
Stuur de garantiekaart naar:
Teupen Maschinenbau GmbH
Service Point
Marie-Curie-Straße 13
D-48599 Gronau
Voorbeeld van een correct ingevulde garantiekaart:

Voorbeeld garantiekaart

1.7

Klantenservice
Voor technische inlichtingen is onze klantenservice beschikbaar.
Contactgegevens zie pagina 2.
Verder zijn onze medewerkers continu in nieuwe informatie en ervaringen geïnteresseerd, die voortkomen uit het gebruik en die waardevol kunnen zijn voor de verbetering van onze producten.

9-7-2014
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2

Veiligheid
Deze paragraaf geeft een overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten voor de bescherming van personen evenals voor veilig storingsvrij gebruik.
Niet-inachtneming van de in deze handleiding vermelde handelingsinstructies en veiligheidsaanwijzingen kan leiden tot aanzienlijke gevaren.

2.1

Fundamentele gevaren
In de volgende paragraaf worden restrisico's benoemd, die van de
machine kunnen uitgaan en door een risicobeoordeling vastgesteld
werden. Om gevaar voor de gezondheid te beperken en gevaarlijke situaties te vermijden dient u de in dit en volgende hoofdstukken aangegeven veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen.

2.1.1

Algemene gevaren op de arbeidsplaats

Uitzwenkende hoogwerker

WAARSCHUWING
Levensgevaar door uitzwenkende hoogwerker!
In bedrijf kan de hoogwerker uitzwenken. Daardoor kan
zwaar letsel en zelfs de dood worden veroorzaakt.
– Nooit onder of in het zwenkbereik van de hoogwerker
staan.
– Hoogwerker alleen onder toezicht bewegen.
– Hoogwerker altijd met minimaal twee personen bedienen
– Altijd de persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Werken op hoger gelegen plaatsen

WAARSCHUWING
Neerstortgevaar!
Bij werken op hoger gelegen plaatsen bestaat er gevaar
voor neerstorten. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de
dood leiden.
– Bij verblijf in de werkkooi altijd de opvanggordels (conform EN361) dragen en niet schommelen of plotseling
bewegen.
– Het werkkooihek niet beklimmen.
– Ervoor zorgen, dat de machine correct is opgesteld en
een veilige stop heeft.
– Ervoor zorgen, dat er bij het bewegen van de werkkooi
geen lichaamsdelen b.v. bij een wand worden ingeklemd.
– Bij windsnelheden boven 12,5m/s (windkracht 6 Bft) de
werkzaamheden onmiddellijk staken.
– Altijd de persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

14
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Afgewerkte gassen

WAARSCHUWING
Levensgevaar door vergiftiging en verstikking door afgewerkte gassen!
Afgewerkte gassen kunnen bij het inademen tot verstikking
leiden, zware vergiftigingen veroorzaken en zwaar letsel
aan de ademwegen teweegbrengen.
– Bij werkzaamheden met de machine in dieselmotorbedrijf altijd voor toevoer van verse lucht zorgen.
– Bij het inademen van afgewerkte gassen de betroffen
persoon onmiddellijk van verse lucht voorzien en arts
erbij halen.

2.1.2

Gevaren door elektrische energie

Elektrische stroom

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder stroom staande delen bestaat er
direct levensgevaar door elektrische schok. Beschadiging
van de isolatie of afzonderlijke componenten kan levensgevaarlijk zijn.
– Niet aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen
werken.
– Werkzaamheden aan de elektrische installatie alleen
door elektriciens laten uitvoeren.
– Bij beschadigingen van de isolatie de voedingsspanning onmiddellijk uitschakelen en voor reparatie zorgen.
– Nooit zekeringen overbruggen of buiten bedrijf stellen.
Bij het vervangen van zekeringen de correcte opgegeven stroomsterkte in acht nemen.
– Vocht buiten bereik van onder stroom staande delen
houden. Dit kan tot kortsluiting leiden.
– Grootte van de kabels conform „kabellengtes“ in acht
nemen. [Hoofdstuk 3.6.1 "Elektromotor].
– (Verleng-) Snoer zo leggen, dat er niet overheen kan
worden gereden, dat hij niet met vloeistoffen in contact
komt en niet sterk geknikt of op een andere manier belast wordt.
– Stopcontact te allen tijde makkelijk toegankelijk houden.
– Voor werkzaamheden aan onder stroom staande delen
de netstekker uittrekken.

9-7-2014
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Batterijen

WAARSCHUWING
Letselgevaar bij verkeerde omgang met batterijen!
Bij verkeerde omgang met batterijen bestaat het gevaar,
dat de accu's exploderen of dat gezondheidsschadelijke
vloeistof uit de batterijen komt. De vloeistof kan bij contact
met de huid invretingen aan de huid, bij inslikken zware
vergiftigingen en bij oogcontact blindheid veroorzaken.
– Nooit de contacten (plus- en min-pool) van de batterij
kortsluiten.
– Batterijen nooit op plekken gebruiken of bewaren, waar
een explosieve atmosfeer aanwezig is of waar hoge
temperaturen kunnen optreden.
– Nooit proberen om batterijen te solderen, te repareren,
qua vorm te veranderen, om te bouwen of uit elkaar te
halen.
– Batterij altijd voor toegang door onbevoegden beschermen.
– Ter voorkoming van brand, oververhitting, explosie of
uitlopen van vloeistof batterijen nooit blootstellen aan
heftige schokken, hoge gewichtsbelasting of andere
schadelijke inwerkingen. Uitgelopen vloeistof kan ontvlammen.
– Contact met uitgelopen vloeistof vermijden.
Maatregelen na contact met batterijvloeistof:
▄
▄

16

Huid na contact met veel water en zeep afwassen.
Ogen na contact onmiddellijk ook onder het ooglid minstens 15
minuten met zuiver water uitspoelen, daarbij milde waterstraal
recht in het oog richten, niet wrijven en onmiddellijk de hulp van
een arts inroepen.
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2.1.3

Gevaren door mechanica

Vallende delen

WAARSCHUWING
Letselgevaar door vallende delen!
Tijdens het bedrijf kan materiaal ongecontroleerd vallen en
zwaar letsel veroorzaken.
– Gevarenzone kenbaar maken en afsluiten.
– Gevarenzone niet betreden tijdens het normale bedrijf.
– Nooit voorwerpen op de werkkooi-omheining leggen.

Stempels en uithouders

GEVAAR
Knelgevaar bij stempels en uithouders!
Bij het afstempelen of uitzwenken van de machine bestaat
knelgevaar.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het afstempelen geen
personen, aanvoerleidingen of overige voorwerpen in
het bereik van het steunpunt bevinden.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het zwenken van de machine geen personen in de gevarenzone bevinden.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het inschuiven in transportstand geen personen in de gevarenzone bevinden.

Onvoldoende stabiliteit

WAARSCHUWING
Letselgevaar door onvoldoende stabiliteit!
Bij onvoldoende stabiliteit bestaat het gevaar dat de machine omkiept. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– Zorg ervoor dat de ondergrond voldoende draagvermogen heeft.
– De maximale scheefstand niet overschrijden.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door het rijden over lichaamsdelen!
Bij het kettingloopwerk bestaat het gevaar op het afknellen
van lichaamsdelen en bijgevolg het veroorzaken van zwaar
tot dodelijk letsel.
– Tijdens het bedrijf niet in lopende kettingen of kettingwielen grijpen.
– Tijdens het bedrijf voldoende veilige afstand houden.
– Letten op verandering van richting.
– Niet over elektriciteitsleidingen rijden.

9-7-2014

LEO23GT 2013

17

Technische gegevens
2.1.4

Gevaren door hydraulische energie

Hydraulisch systeem

WAARSCHUWING
Levensgevaar door hydraulische energie!
Hydraulisch aangedreven bewegende componenten kunnen zeer zwaar letsel veroorzaken.
– Werkzaamheden aan de hydraulische installatie alleen
door hydraulische specialisten laten uitvoeren.
– Voor aanvang van de werkzaamheden aan de hydraulische installatie deze volledig drukloos maken.
– Tijdens het bedrijf niet in bewegende componenten
grijpen of met bewegende componenten omgaan.
– Afdekkingen tijdens het bedrijf niet openen.
– In de gevarenzone nauw aansluitende veiligheidskleding met geringe scheurvastheid dragen.

2.1.5

Gevaren door hoge temperaturen

Hete oppervlakken

WAARSCHUWING
Letselgevaar door heet oppervlak!
Oppervlakken van motorcomponenten kunnen bij het gebruik sterk opwarmen. Huidcontact met hete oppervlakken
veroorzaakt zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten zoals bijvoorbeeld uitlaatinstallatie, koeler, slangen en motorblok vermijden.
– Voor alle werkzaamheden aan motorcomponenten controleren, of deze heet zijn. Indien nodig laten afkoelen.

2.1.6

Gevaren door chemische stoffen

Antivriesmiddel

WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid door antivriesmiddel!
De koelvloeistof van de dieselmotor bestaat uit een waterantivriesmiddel-mengsel. Antivriesmiddel kan bij
lichaamscontact, inslikken of inademen van aerosolen tot
zware gezondheidsschade leiden.
– Contact met antivriesmiddel vermijden.
– Bij de omgang met antivriesmiddel niet eten, drinken of
roken. Voor pauzes en aan het einde van het werk
handen wassen.
– Bij werkzaamheden met antivriesmiddel veiligheidshandschoenen dragen.
Maatregel na contact met antivriesmiddel:
▄
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▄
▄
▄

Motorolie

Ogen na contact minstens 15 minuten met veel water grondig
uitspoelen en arts erbij halen.
Mond na inslikken met water uitspoelen en veel water erna drinken. Arts erbij halen.
Na inademen van aerosolen naar verse lucht gaan.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door motorolie!
Motorolie bevat giftige stoffen, die ontstekingen kunnen
veroorzaken en kankerverwekkend zijn.
– Ieder huidcontact met motorolie vermijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk handen met
zeep wassen. In geen geval benzine, oplosmiddel of
andere chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

2.1.7

Gevaren door verkeer en voertuigen

Openbaar wegverkeer

WAARSCHUWING
Levensgevaar door in de rijzone uitstekende onderdelen!
Het niet in acht nemen van het doorgaand verkeer kan
leiden tot ongevallen met zeer zwaar letsel en zelfs tot de
dood.
– Het gevarenbereik van de hoogwerker volledig en goed
zichtbaar (ook bij slecht zicht) beveiligen.
– Altijd voorbereid zijn op mogelijke verkeersongevallen,
met name op die, die door derden veroorzaakt kunnen
worden.

9-7-2014
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2.2

Reglementair gebruik
De machine is uitsluitend voor het hier beschreven reglementaire gebruik ontworpen en geconstrueerd.
De machine dient uitsluitend voor het transporteren van personen en
gereedschappen tot het maximaal toegestane draagvermogen van de
werkkooi, voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoger gelegen
plaatsen.
Tot het reglementaire gebruik behoort ook het in acht nemen van alle
gegevens in deze handleiding.
Elk gebruik, dat verder gaat dan het reglementaire gebruik of andersoortig gebruik geldt als verkeerd gebruik.

WAARSCHUWING
Gevaar door verkeerd gebruik!
Verkeerd gebruik van de hoogwerker kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
– Hoogwerker niet gebruiken voor het afsteunen van lasten.
– Hoogwerker niet als kraan, hefwerktuig of als zijwaarts
trekkend mechanisme gebruiken.
– Hoogwerker niet op of in de buurt van onbeschermde
actieve delen van elektrische installaties gebruiken.
– Hoogwerker niet in explosiegevaarlijke atmosfeer bedienen.
Alle schadeclaims vanwege verkeerd gebruik komen te vervallen.
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2.3

Verantwoordelijkheid van de exploitant

Exploitant

Exploitant is degene die de machine voor commerciële of zakelijke
doeleinden zelf gebruikt of de exploitatie/het gebruik aan een derde
overlaat en tijdens het gebruik de wettelijke productverantwoordelijkheid voor de bescherming van de gebruikers, het personeel of derden
draagt.

Exploitantverplichtingen

De machine wordt in het industriële bereik gebruikt. De exploitant van
de machine is daarom onderworpen aan de wettelijke verplichtingen
voor de werkveiligheid.
Naast de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding moeten de voor
het toepassingsgebied van de machine geldige veiligheids-, ongevallenpreventie- en milieubeschermingsvoorschriften in acht worden genomen.
Daarbij geldt in het bijzonder het volgende:
▄

▄

▄

▄

▄

De exploitant moet zich op de hoogte laten stellen over de geldige
wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer en in
een risicobeoordeling bijkomende gevaren vaststellen, die door de
speciale werkomstandigheden op de plaats van het gebruik van
de machine ontstaan. Deze moet hij in de vorm van handleidingen
voor het bedrijf van de machine omzetten.
De exploitant moet tijdens de gehele gebruiksduur van de machine controleren, of de door hem opgestelde handleidingen overeenkomen met de actuele stand van alle voorschriften en deze, indien nodig, aanpassen.
De exploitant moet de bevoegdheden voor installatie, bediening,
verhelpen van storingen, onderhoud en reiniging duidelijk regelen
en vastleggen.
De exploitant moet ervoor zorgen, dat alle medewerkers, die met
de machine omgaan, deze handleiding doorgelezen en begrepen
hebben. Bovendien moet het personeel door de exploitant worden
ingewerkt en over de gevaren worden geïnformeerd.
De exploitant moet de vereiste beschermende uitrusting beschikbaar stellen en het dragen van de vereiste beschermende
uitrusting verplicht stellen.

Verder is de exploitant ervoor verantwoordelijk, dat de machine altijd
in een technisch onberispelijke toestand is. Daarom geldt het volgende:
▄
▄
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De exploitant moet ervoor zorgen, dat de in deze handleiding beschreven onderhoudsintervallen aangehouden worden.
De exploitant moet alle veiligheidsinrichtingen voor elke ingebruikname op storingsvrije werking controleren of door een geautoriseerd persoon laten controleren.
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2.4

Personeelsvereisten

2.4.1

Kwalificatie

Kwalificatie

WAARSCHUWING
Letselgevaar bij onvoldoende kwalificatie van het personeel!
Wanneer ongekwalificeerd personeel werkzaamheden aan
de machine uitvoert of zich in de gevarenzone van de machine bevindt, ontstaat gevaar dat zwaar letsel en aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken.
– Alle werkzaamheden alleen door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.
– Ongekwalificeerd personeel buiten bereik van de gevarenzones houden.

Geïnstrueerde personen

Elektricien

In deze handleiding worden de volgende vermelde kwalificaties van
het personeel voor de verschillende werkterreinen benoemd:
De geïnstrueerde personen worden conform het reglementaire gebruik zonder verdere vooropleiding in een opleiding aantoonbaar
geïnstrueerd door de exploitant over de werkwijze en mogelijke gevaren die kunnen uitgaan van de hoogwerker.
De elektricien is vanwege zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaringen alsmede kennis van de betreffende normen en bepalingen in
staat, om werkzaamheden aan elektrische installaties uit te voeren en
mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te voorkomen.
De elektricien is speciaal voor de werkomgeving, waarin hij werkzaam
is, opgeleid en kent de relevante normen en bepalingen.
De elektricien moet de bepalingen van de geldende wettelijke voorschriften voor de ongevallenpreventie vervullen.

Vakpersoneel

Vakpersoneel is vanwege zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaring alsmede kennis van de betreffende bepalingen in staat, om de
aan hem overgedragen werkzaamheden uit te voeren en mogelijke
gevaren zelfstandig te herkennen en te voorkomen.

Vakman hydrauliek

De hydrauliek vakman is opgeleid voor het speciale werkgebied, waarin hij werkzaam is en kent de relevante normen en bepalingen.
De hydrauliek vakman kan op basis van zijn vakkundige opleiding en
ervaringen werkzaamheden aan hydraulische installatie uitvoeren en
mogelijke gevaren zelfstandig herkennen en voorkomen.

Vakpersoneel aandrijfeenheid

Het vakpersoneel voor de aandrijfeenheid is vanwege zijn vakkundige
opleiding, kennis en ervaring alsmede kennis van de betreffende bepalingen in staat, om de aan hem overgedragen werkzaamheden uit
te voeren en mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te voorkomen. Om de nodige werken aan de aandrijfeenheid uit te voeren
staat onze klantenservice ter beschikking. Contactgegevens zie pagina 2.

Deskundige

Deskundig is, wie op basis van zijn vakkundige opleiding en ervaring
voldoende kennis op het gebied van hoogwerkers heeft en zo vertrouwd is met de betreffende rijksvoorschriften, ongevallenpreventievoorschriften en algemeen aanvaarde regels van de techniek (b.v.
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BG-regels, DIN-normen, VDE-bepalingen, technische regels van andere lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), dat
hij de bedrijfsveilige toestand van hoogwerkers kan beoordelen.
Als personeel zijn alleen personen toegestaan die minimaal 18 jaar
oud zijn en van wie te verwachten is dat zij hun werk precies uitvoeren. Personen, van wie het reactievermogen is beïnvloed, bv. door
drugs, alcohol of medicijnen zijn niet toegestaan.

2.4.2

Onbevoegden
WAARSCHUWING
Levensgevaar voor onbevoegden door gevaren in de gevaren- en werkzone!
Onbevoegde personen, die niet voldoen aan de hier beschreven eisen, kennen de gevaren in de werkzone niet.
Onbevoegden lopen daarom gevaar voor zwaar letsel en
zelfs de dood.
– Onbevoegde personen buiten bereik van de gevarenen werkzone houden.
– Bij twijfel personen aanspreken en hen uit de gevarenen werkzone wegsturen.
– De werkzaamheden onderbreken zolang er zich onbevoegden in de gevaren- en werkzone bevinden.

2.4.3

Instructie
De exploitant is door de fabrikant geïnstrueerd. Het personeel moet
overeenkomstig door de exploitant worden geïnstrueerd.

9-7-2014
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2.5

Persoonlijke beschermende uitrusting
Persoonlijke beschermende uitrusting moet het personeel tegen gevaren beschermen die hun veiligheid of gezondheid tijdens het werken in
het gedrang kunnen brengen.
Tijdens de verschillende werkzaamheden aan en met de machine
moet het personeel persoonlijke beschermende uitrusting dragen. Deze wordt in de verschillende hoofdstukken van deze handleiding
afzonderlijk beschreven. Hierna wordt deze persoonlijke beschermende uitrusting toegelicht:
▄

▄

De in de verschillende hoofdstukken van deze handleiding vereiste persoonlijke beschermende uitrusting alvorens te beginnen in
ieder geval aantrekken.
In de werkzone aangebrachte aanwijzingen omtrent de persoonlijke beschermende uitrusting in acht nemen.

Beschrijving van de persoonlijke beschermende uitrusting
Veiligheidskleding
Veiligheidskleding is nauw aansluitende werkkleding met geringe
scheurvastheid, met smalle mouwen en zonder uitstekende delen. Zij
moet er vooral voor zorgen dat niemand achter bewegende machineonderdelen blijft hangen. Geen ringen, kettingen of andere sieraden
dragen.

Opvanggordel
De opvanggordel moet beschermen tegen vallen indien daartoe verhoogd gevaar bestaat. Dit is zo wanneer bepaalde hoogteverschillen
worden overschreden en er rond de werkplaats geen leuning is aangebracht.
De opvanggordel zo aantrekken dat het veiligheidstouw met de
opvanggordel en met een vast aanslagpunt is verbonden.
Opvanggordels mogen enkel door specifiek daarvoor opgeleide personen worden gebruikt.
Veiligheidsbril
De veiligheidsbril dient om de ogen te beschermen tegen rondvliegende delen en spatten vloeistof.
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Veiligheidshelm

De veiligheidshelm dient als bescherming tegen vallende en rondvliegende delen en materialen.

Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen dienen als bescherming tegen vallende delen en
om te voorkomen dat iemand uitglijdt op een gladde ondergrond.

9-7-2014
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2.6

Veiligheidsinrichtingen
WAARSCHUWING
Levensgevaar door niet werkende veiligheidsinrichtingen!
Bij niet werkende of buiten werking gezette veiligheidsinrichtingen bestaat het gevaar voor zwaar letsel en zelfs de
dood.
– Vóór de werkzaamheden de veiligheidsinrichtingen op
schade controleren.
– Veiligheidsinrichtingen nooit buiten werking zetten of
overbruggen.
– Ervoor zorgen dat alle veiligheidsinrichtingen altijd toegankelijk zijn.

2.6.1

Positie van de veiligheidsinrichtingen

1

Noodstop-knop op het bedieningspaneel

7

Eindschakelaar stempelarrêtering (4x)

2

Eindschakelaar stempels (4x)

8

Eindschakelaar bovenarmtransportbescherming

3

Eindschakelaar onderarmtransportbescherming 9

Kleppen stempels

4

Eindschakelaar onderarmuitschuiving

10

Eindschakelaar werkkooi

5

Scheidingsschakelaar batterij

11

Hellingssensor

6

Kleppen platform
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2:
12

Draaiingshoeksensor

17

Beveiliging tegen overbelasting

13

Bovenhandse beveiliging

18

Kleppen noodbediening

14

Eindschakelaar onderarm opgericht

19

Dooswaterpas

15

Valgrendel

20

Hellingssensor

16

Noodstopknop kabelafstandsbediening

21

Mechanische draaiaanslagen (4x)

9-7-2014
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2.6.2

Beschrijving van de geïnstalleerde veiligheidsinrichtingen

Noodstop-knop
Door te drukken op de noodstopknop, wordt de machine door het direct uitschakelen van de energietoevoer stilgezet. Nadat de noodstopknop is ingedrukt, moet deze door draaien ontgrendeld worden om de
machine weer in te schakelen. De noodstopknop van de radiobediening moet door trekken ontgrendeld worden.

WAARSCHUWING
Levensgevaar door ongecontroleerd opnieuw inschakelen!
Ongecontroleerd opnieuw inschakelen kan leiden tot zwaar
letsel en zelfs tot de dood.
– Voor het opnieuw inschakelen ervoor zorgen, dat de
oorzaak van de noodstop is verholpen en dat alle veiligheidsinrichtingen gemonteerd zijn en goed werken.
– De noodstop-knop pas ontgrendelen wanneer er geen
gevaar meer bestaat.

Noodstop-knop
Eindschakelaar
Eindschakelaars vragen de correcte positie van bepaalde componenten op. Ze kunnen zo bijv. een onbedoeld proces van de machines
voorkomen.

Eindschakelaar
Scheidingsschakelaar batterij

De scheidingsschakelaar bevindt zich altijd in de buurt van de batterij
[Afb. "Scheidingsschakelaar batterij " pos.1]. Met behulp hiervan
kan de batterij van het boordnet worden gescheiden. Dit is bijv. voor
langere opslag van de machine zinvol.

Scheidingsschakelaar batterij
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Hellingssensor en dooswaterpas

Bij de automatische afstempeling wordt de hoogwerker met behulp
van de hellingssensor [Afb. "Hellingssensor en dooswaterpas "
pos.1] automatisch horizontaal uitgelijnd. De maximaal toegestane
scheefstand bedraagt 1° en moet visueel met behulp van de dooswaterpas [Afb. "Hellingssensor en dooswaterpas " pos.2] worden
gecontroleerd.

Hellingssensor en dooswaterpas
Kleppen noodbesturing

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden.
Via de kleppen voor noodbesturing [Afb. "Noodbediening kleppen "
pos.1] kan tussen de kooi- en stempelmodus gekozen worden.

Noodbediening kleppen
Kleppen platformfunctie

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden.
De kleppen [Afb. "Noodbediening platform " pos.1] zijn bedoeld
voor de besturing van de werkkooi en de kleppen [Afb. "Noodbediening platform " pos.3] voor de besturing van het platform. M.b.v. de
handpomp [Afb. "Noodbediening platform " pos.2] kan bij het compleet uitvallen van de elektriciteitsvoorziening het hydraulisch systeem
van het platform met druk in beweging gezet worden.

Noodbediening platform
Kleppen stempels

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden.
De kleppen [Afb. "Noodbediening stempels " pos.1] zijn bedoeld
als besturing van de stempels. M.b.v. de handpomp [Afb. "Noodbediening platform " pos.2] kan bij het compleet uitvallen van de elektriciteitsvoorziening het hydraulisch systeem van de stempels met druk
in beweging gezet worden.

Noodbediening stempels
9-7-2014
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Mechanische zwenkbereikbegrenzing

Bij smalle opstelling wordt het zwenkbereik van het platform door
aanslagen [Afb. "Zwenkbereikbegrenzing " pos.1] begrensd.

Zwenkbereikbegrenzing
Draaiingshoeksensor
De draaiingshoeksensor bewaakt de hoek tussen onder- en bovenarm. Daaruit ontstaan afhankelijk van de omstandigheid evt. foutmeldingen, regeling van de neerlaatsnelheid en weergave van de correcte stand voor het neerlaten in de transportstand.

Draaiingshoeksensor
Hellingssensor

De hellingssensor op de werkkooi controleert het werkkooiniveau en
stopt indien nodig de platformbewegingen.

Bovenhandse beveiliging

De bovenhandse beveiliging (afb. 2/14) onderbreekt de bewegingen
van het platform zodat de bovenarm niet verder dan het bovenste
dode punt zou reiken.

Valgrendel
De valgrendel aan de werkkooi is een valbeveiliging en moet altijd vlot
en vrij kunnen bewegen.

Valgrendel
Beveiliging tegen overbelasting

30

De beveiliging tegen overbelasting in de besturingskast van het chassis onderbreekt het stroomcircuit wanneer de elektriciteit gedurende
een welbepaalde periode een vastgelegde stroomsterkte overschrijdt.
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2.7

Symbolen en aanwijzingen op de machine
De volgende symbolen en waarschuwingsbordjes bevinden zich op de
machine.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door onleesbare symbolen!
In de loop der tijd kunnen stickers en bordjes vervuild raken
of op een andere manier onherkenbaar worden, waardoor
gevaren niet herkend kunnen worden en noodzakelijke
bedieningsaanwijzingen niet kunnen worden opgevolgd.
Daardoor bestaat letselgevaar.
– Alle veiligheids-, waarschuwings- en bedieningsaanwijzingen in altijd goed leesbare staat houden.
– Beschadigde bordjes of stickers direct vernieuwen.

AANWIJZING
Stickers kunnen onder vermelding van het artikelnummer
bij de fabrikant worden nabesteld.
Contactgegevens zie pagina 2.
Voorbeeld artikelnummer
Iedere sticker heeft een artikelnummer. Dit artikelnummer kan op verschillende posities op de sticker aangebracht zijn. In het voorbeeld
[Afb. "SOS " pos.1] 3914/0019.
Een lijst met gebruikte stickers en symbolen samen met hun positie
vindt u in de bijlage [Hoofdstuk 10.3 "Lijst van stickers/symbolen].

SOS

9-7-2014
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2.8

Wat te doen bij brand en ongevallen?

Preventieve maatregelen

▄
▄
▄

Maatregelen bij brand en ongevallen

EHBO-voorzieningen (verbandtrommel, dekens, enz.) en brandblusapparaten gebruiksklaar en binnen handbereik bewaren
Personeel vertrouwd maken met voorzieningen om ongeval te
melden, eerste hulp te bieden en reddingsoperaties uit te voeren.

▄

Toegangswegen voor reddingsvoertuigen vrijhouden

▄

onmiddellijk noodstop activeren door noodstopinrichting

▄

wanneer er geen gevaar voor de eigen gezondheid bestaat, personen uit de gevarenzone in veiligheid brengen

▄

indien noodzakelijk, EHBO-maatregelen treffen

▄

brandweer en/of ambulance waarschuwen

▄

32

altijd op brand en ongevallen voorbereid zijn

bij brand: wanneer er geen gevaar voor de eigen gezondheid bestaat, vuur met brandblusapparaten bestrijden tot de brandweer
ter plaatse is

▄

leidinggevenden op de plaats van gebruik informeren

▄

toegangswegen voor reddingsvoertuigen vrijmaken

▄

reddingsvoertuigen instrueren
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2.9

Milieubescherming
AANWIJZING
Gevaar voor het milieu door onjuiste hantering van milieubedreigende stoffen!
Bij onjuiste omgang met milieubedreigende stoffen, in het
bijzonder bij onjuiste afvalverwerking, kan aanzienlijke
schade voor het milieu ontstaan.
– De onderaan genoemde aanwijzingen over de omgang
met milieubedreigende stoffen en de afvalverwerking
ervan altijd in acht nemen.
– Wanneer milieubedreigende stoffen abusievelijk in het
milieu terechtkomen, direct passende maatregelen treffen. In geval van twijfel het bevoegde gemeentebestuur
over de schade informeren en vragen naar geschikte
maatregelen die getroffen moeten worden.

De volgende milieubedreigende stoffen worden gebruikt

Reinigingsvloeistoffen

Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen bevatten giftige substanties. Zo mogen niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten
door een vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval worden verwijderd.

Smeermiddelen

Smeermiddelen zoals vetten en oliën bevatten giftige substanties. Zo
mogen niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten door een
vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval worden verwijderd.

Hydraulische olie

Hydraulische olie kan leiden tot langdurige schadelijke gevolgen in het
water. Hydraulische olie mag niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten door een vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval
worden verwijderd.

Brandstoffen

Brandstoffen bevatten giftige substanties. Zo mogen niet in het milieu
terechtkomen. De middelen moeten door een vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval worden verwijderd.

Koelwater en

Koelwater en antivriesbescherming bevatten giftige substanties. Zo
mogen niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten door een
vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval worden verwijderd.

antivriesbescherming
Accu's of batterijen

9-7-2014

Accu's en batterijen bevatten giftige zware metalen. Ze zijn onderworpen aan de behandeling van giftige afvalstoffen en moeten bij gemeentelijke verzamelplaatsen worden afgegeven of door een vakkundig
bedrijf worden verwijderd.
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3.1

Afmetingen

Gegeven

Waarde

Werkhoogte (max.)

23,00 m

Platformhoogte (max.)

21,00 m

Zijwaartse reikwijdte (max.)

11,20 m

Overgrijphoogte scharnierpunt

11,50 m

(max.)

34

Lengte werkkooi

1,40 m

Breedte werkkooi

0,70 m

Hoogte werkkooi

1,10 m

Bouwlengte (min.)

6,20 m
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Gegeven

Waarde

Bouwbreedte (min.)

0,98 m

Bouwhoogte (min.)

1,97 m

Bodemvrijheid (max.)

0,65 m

Ketting (L x B)

1,45 x 0,20 m

Stempelvlak standaard (lengte)

4,53 m

Stempelvlak standaard (breedte)

4,33 m

Stempelvlak aan één kant smal

5,98 m

(lengte)
Stempelvlak aan één kant smal

3,42 m

(breedte)
Stempelvlak aan beide kanten

5,98 m

smal (lengte)
Stempelvlak aan beide kanten

2,58 m

smal (breedte)

9-7-2014
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3.1.1

Werkdiagram

Werkdiagram Leo 23 GT

3.2

Gewichten
Gegeven

Waarde

Eigen gewicht

2990 kg

Baumpakket (optioneel)

23,55 kg

Onderlegplaten (onderdelen)

Stuk 3,75 kg

Onderlegplaten (onderdelen)

Stuk 3,75 kg

Vloerplaten (onderdelen)

Stuk 41 kg

Hydraulisch verstelbaar ketting-

30 kg

loopwerk (optioneel)
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3.3

Bodemdruk
Gegeven
Contactvlak van de stempelschijf (max.)

254,34 cm²

Contactvlak van de stempelschijf (min.)

165 cm²

Contactvlak van een ketting

2200 cm²

Contactvlak van een ketting (steunoppervlak)

600 cm²

Steunkracht onder een ketting in transportstand

15,1 kN

(max.)
Bodemdruk (max.) van de stempelschijf

163 N/cm²

Bodemdruk (min.) van de stempelschijf

88 N/cm²

Bodemdruk van de stempelschijf met plaat 400x400 14 N/cm²
(max.) 1800 cm²
Bodemdruk van een ketting (max.)

6,86 N/cm²

Bodemdruk van een ketting (enkel steunoppervlak

25,2 N/cm²

max.)
Eigen gewicht

3100 kg

Kracht van eigen gewicht in arbeidspositie met

32,1 kN

werkkooi

P= 187 kg/m²
P= 1,84 kN/m²

Kracht van eigen gewicht in transportstand met

30,1 kN

werkkooi
Kracht van eigen gewicht in transportstand zonder

-

werkkooi
Ingenomen werkoppervlak in arbeidspositie

19,17 m²

Ingenomen transportoppervlak in transportstand met ca. 7,33 m²
werkkooi
Ingenomen transportoppervlak in transportstand

-

zonder werkkooi
Oppervlak bij gebruik van maximale stempelgeo-

9-7-2014

LEO23GT 2013

A erf. = 4,00
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Gegeven
metrie

m²
L erf. = 2,00 m
P= 360 kg/m²
P= 3,5 kN/m²
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Oppervlaktedruk in arbeidspositie met werkkooi

1,8 kN/m²

Oppervlaktedruk in transportstand met werkkooi

4,15 kN/m²

Oppervlaktedruk in transportstand zonder werkkooi

-

Statische verticale last bij gebruik van maximale

Fmin. stat.=

stempelgeometrie

14,1 kN

LEO23GT 2013
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3.4

Verkeerslasten

0300-0140-LEO 30 T-Stempelschijfbelasting

Gegeven

Waarde

Statische verticale last bij gebruik van maximale

Fmin. stat.= 14,1 kN

stempelgeometrie

A erf. = 4,00 m²
L erf. = 2,00 m
P= 360 kg/m²
P= 3,5 kN/m²

9-7-2014
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Verkeerslasten transportstand

Gegeven

Waarde

Transportstand

A= 9,1 m²
P= 342 kg/m²
P= 3,4 kN/m²

Verkeerslast breed

Gegeven

Waarde

Afstempeling standaard breed

A= 17,64 m²
P= 187 kg/m²
P= 1,84 kN/m²

40
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Verkeerslasten aan één kant smal

Gegeven

Waarde

Afstempeling aan één kant smal

A= 16,04 m²
P= 206 kg/m²
P= 2,0 kN/m²

9-7-2014
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3.5

Vermogensgegevens

Gegeven

Waarde

Werkkooibelasting (max.)

200 kg

Toegestaan aantal personen in de werkkooi

2

Beweegbare kooiarm

-

Zwenkbereik werkkooi

180°

Zwenkbereik

-

Toegestane scheefstand (max.)

1°

Toegestane zijdelingse druk (max.)

400 N

Afstempelbaar tot een terreinhelling van

16,7 ° / 30 %

Hellingshoek

15,5 ° / 27%

Stijgvermogen in rijrichting

16,7 ° / 30 %

Schuine stand dwars op helling

14,4 ° / 25,5 %

Loopwerk, in de hoogte en breedte verstelbaar

23 / 45 cm

Snelheid

1,3 km/h

42
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3.6

Aandrijfmotoren

3.6.1

Elektromotor

EBS 90 L X 4
Gegeven

Waarde

Nominale ingangsspanning

210-230 V

Frequentie

50 Hz

Stroomopname

12,9 A

Vermogen

2,2 kW

Maximale kabellengte bij kabeldi- 80 m
ameter 3x4 mm²
Maximale kabellengte bij kabeldi- 40 m
ameter 3x2,5 mm²

3.6.2

Verbrandingsmotor

Kubota Z602-E3

3.7

Gegeven

Waarde

Cilinderinhoud

599 cm³

Maximumvermogen

10,8 kW (14,7 PS)

Soort brandstof

Diesel

Tankinhoud brandstof

12 l

Geluidsemmissie

ca. 89 dB(A)

Bedrijfsomstandigheden
Gegeven

Waarde

Toegestane windsnelheid (max.)

12,5 m/s (6 Bft)

Toepassingstemperatuur Plan-

-15 tot +40°C

tohyd 32-S

9-7-2014
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3.8

3.9

Elektronica
Gegeven

Waarde

Stuurspanning

24 V

Besturingskaart (TYP)

Fuzzy IV

Besturingsopbouw

1-kanaals

Aansturing van de functies

Proportioneel (PWM)

Hydraulisch systeem

Reactiedruk van de drukbegrenzingskleppen

Gegeven

Waarde

Bedrijfsdruk kettingloopwerk

200 bar

Bedrijfsdruk stempelsysteem

200 bar

Bedrijfsdruk platformsysteem

200 bar

Gegeven

Waarde

Tankinhoud

Hydraulische olie (tankinhoud van ca. 90 l
het hydraulische systeem)
Hydraulische olie (inhoud van de

ca. 40 l

hydraulische tank)
Hydraulische olie (tankinhoud

ca. 6 l

tussen min. en max.)
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3.10

Brandstoffen
Brandstoffen

Type

Teupen-

Tankinhoud

artikelnummer
Transmissieolie
Hydraulische olie

max. 1 l
Plantohyd

3914/0066

ca. 90 l

32-S
Multipurpose vet

Aanbevolen olie

Toepassingstemperatuur
-15 tot +40°C

0,5 kg

Motorolie

10W / 40

3917/0138

2,5 l

Koelmiddel

R 22

-

2,8 l

Brandstof

Diesel

-

12 l

De hydraulische installatie van de hoogwerker is in de fabriek gevuld
met bovengenoemde hydraulische olie. Het wordt aanbevolen om deze hydraulische olie te blijven gebruiken of in plaats daarvan een van
de volgende hydraulische oliën te gebruiken:
BP

Esso

Fuchs

Shell

BP Energol HLP-D

HLPD-OEL 22

Renolin MR 5

Shell Hydrol DO 22

22

9-7-2014
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3.11

Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich op de hefboomhouder en bevat de volgende gegevens:

46

▄

Fabrikant

▄

Type

▄

Serienummer

▄

Bouwjaar

▄

Eigen gewicht

▄

Draagvermogen

▄

Laadvermogen

▄

Maximaal toegestane personen

▄

Maximale elektrische aansluitwaarden

▄

Maximale hydraulische bedrijfsdruk

▄

Maximaal toegestane zijdelingse druk

▄

Maximaal toegestane windsnelheid

▄

Maximaal toegestane scheefstand

▄

CE-markering

▄

Tijdstip van de jaarlijkse controle

▄

Hydraulische druk

LEO23GT 2013
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4

Opbouw en werking

4.1

Overzicht

Overzicht rechts
1 Stuurkop met bedieningsveld en stopcontact

7 Verbrandingsmotor

2 Stempel 4

8 Stempel 3

3 Koppeling onderarm

9 Rechter kettingloopwerk

4 Hefarmhouder

10 Bovenarm

5 Onderarm

11 Afdekkap hydraulische aggregaat en elektromotor

6 Koppeling bovenarm

9-7-2014

12 Werkkooi
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Overzicht links
13 Opbergbox

17 Besturingskast

14 Stempel 1

18 Linker kettingloopwerk

15 Kabelafstandsbediening

19 Stempel 2

16 Kabelafstandsbediening

4.1.1

Korte beschrijving
De hoogwerker dient voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoger gelegen plaatsen. De besturing gebeurt vanuit de werkkooi
[Afb. "Overzicht rechts " pos.12] via het bedieningspaneel [Afb.
"Overzicht rechts " pos.1] of vanaf de bodem via de kabelafstandsbediening [Afb. "Overzicht links " pos.15]. Om de hoogwerker in
werkpositie te brengen, wordt het chassis met behulp van de stempels
1 tot 4 [Afb. "Overzicht rechts " pos.2, pos.8] en [Afb. "Overzicht
links " pos.14, pos.19] via de automatische afstempeling resp. handmatig opgetild. Pas wanneer het chassis correct is genivelleerd (visuele controle via de dooswaterpas), kan er worden begonnen met de
platformmodus.
De afstempelingen kunnen onafhankelijk van elkaar in vier afstempelposities (aan beide kanten smal, smal aan linkse kant, smal aan
rechtse kant, breed) worden ingesteld.
Het linker [Afb. "Overzicht links " pos.18] en rechter [Afb. "Overzicht rechts " pos.9] loopwerk zijn onafhankelijk van elkaar mechanisch of hydraulisch (optie) in hoogte verstelbaar.
De werkkooi [Afb. "Overzicht rechts " pos.12] wordt door een hydrostatisch differentieel steeds horizontaal geleid. Om de doorrijbreedte
te verkleinen of om moeilijk toegankelijke plekken te bereiken, kan de
werkkooi gezwenkt worden.
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4.2

Modulebeschrijving

4.2.1

Platform

Het werkplatform bestaat in wezen uit de draaikrans [Afb. "Platform
" pos.6], de hefboomhouder [Afb. "Platform " pos.2], de koppeling
onderarm [Afb. "Platform " pos.1], de uitschuifbare onderarm
[Afb. "Platform " pos.3], de koppeling bovenarm [Afb. "Platform "
pos.4] en de uitschuifbare bovenarm [Afb. "Platform " pos.5].

4.2.2

Stempel

Stempel
Met behulp van de stempels [Afb. "Stempel " pos.1-4] wordt het
chassis opgetild en wordt de hoogwerker in werkpositie gebracht. De
stempels zijn overeenkomstig de positienummers doorgenummerd.
Deze kunnen onafhankelijk van elkaar in twee verschillende arbeidsposities, smal of breed, versteld worden.

9-7-2014
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4.2.3

Werkkooi
In de werkkooi is plaats voor maximaal twee personen. In de stuurkop
[Afb. "Werkkooi " pos.1] bevindt zich het bedieningspaneel. In de
documentenbox [Afb. "Werkkooi " pos.2] bevindt zich de handleiding met hydraulisch schema en stroomschema. De hydraulische motor [Afb. "Werkkooi " pos.3] dient voor het zwenken van de werkkooi.

Werkkooi

4.2.4

Kettingloopwerk
In de transportstand kan de hoogwerker met behulp van het kettingloopwerk worden verreden. Voor de kettingspanning is slechts een
vetspuit nodig. De loopwerken kunnen onafhankelijk van elkaar in 3
standen in de hoogte versteld worden. In de afbeelding [Afb. "Kettingloopwerk " ] is het linker loopwerk [Afb. "Kettingloopwerk "
pos.1] geheel uitgeschoven en het rechter loopwerk [Afb. "Kettingloopwerk " pos.2] geheel ingeschoven. De hoogteverstelling gebeurt
mechanisch of hydraulisch (optie).

Kettingloopwerk

4.2.5

Verbrandingsmotor
De verbrandingsmotor [Afb. "Verbrandingsmotor " pos.1] zorgt samen met het hydraulische aggregaat voor de noodzakelijke hydraulische druktoevoer.

Verbrandingsmotor
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4.2.6

Elektromotor
Als alternatief voor de dieselmotor kan de noodzakelijke hydraulische
druktoevoer door de elektromotor tot stand worden gebracht. Deze
bevindt zich op het chassis [Afb. "Elektromotor " pos.1].
De aansluiting gebeurt op de bouwplek via een 210-230 V aansluiting.

Elektromotor

9-7-2014
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4.3

Bedieningselementen

4.3.1

Kabelafstandsbediening

1 Besturingshendel

7 Noodstop-knop

2 Rood licht

8 Tuimelschakelaar Werkkooi
draaien

3 Groen licht
4 Tuimelschakelaar Func-

9 Kabelafstandsbediening aan/uit
10 Geel licht

tiekeuze
5 Tuimelschakelaar Bedrijfskeuze

11 Tuimelschakelaar Verbrandingsmotor Start/Stop

6 Dodemansknop

Hierna worden de bedieningselementen van de kabelafstandsbediening nader toegelicht.
1 – Besturingshendel

2 - Rood licht

52

Met de besturingshendels kunnen afhankelijk van de geselecteerde
bedrijfsfunctie de betreffende met kleur aangeduide functies worden
uitgevoerd.
Na het tot stand brengen van de voedingsspanning knippert het rode
licht totdat de machine bedrijfsklaar is. Bovendien wijst het licht op
storingen.
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3 - Groen licht

Het groene licht knippert wanneer de stempels geen contact met de
grond maken.
Het groene licht brandt constant wanneer de machine correct is
gesteund.

4 - Tuimelschakelaar Functiekeuze

Met de tuimelschakelaar Functiekeuze wordt gekozen tussen ketting-,
platform-, stempelfunctie.

5 - Tuimelschakelaar bedrijfskeuze

Is bedoeld bij de kettingfunctie voor de selectie van de modi "Kruip- of
IJlgang".

6–
7 – Noodstopknop

Is bedoeld bij de stempelfunctie voor de selectie van de modus
"Handmatige of Automatische modus".
Geen functie
Op het bedieningspaneel bevindt zich de noodstopknop. Deze moet
na bediening door draaien worden ontgrendeld, zodat de machine
weer bedrijfsklaar is.

8 - Tuimelschakelaar Werkkooi
draaien
9 – Tuimelschakelaar Best.paneel
uit / aan

De tuimelschakelaar dient voor het draaien van de werkkooi.

10 - Geel licht

Het gele licht geeft het startprocedé en de bedrijfstoestand van de
verbrandingsmotor weer.

11 - Tuimelschakelaar Start / stop

De tuimelschakelaar dient voor het starten en stoppen van de verbrandingsmotor.

9-7-2014

De tuimelschakelaar dient voor het in- en uitschakelen van de kabelafstandsbediening.
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4.3.2

Bedieningspaneel in de werkkooi
De besturing kan vanuit de werkkooi via een bedieningspaneel plaatsvinden.

Bedieningspaneel werkkooi
1 Groen licht

7 Knevelschakelaar Bedrijfskeuze

2 Geel licht

8 Noodstop-knop

3 Rood licht

9 Knevelschakelaar Werkkooi
draaien

4 Werkdiagram

10 Geen functie

5 Luchtdrukschakelaar Start /

11 Besturingshendel

stop
6 Knevelschakelaar functiekeuze
Hierna worden de bedieningselementen van het bedieningspaneel
nader toegelicht.
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1 - Groen licht

Het groene licht knippert wanneer de stempels geen contact met de
grond maken.
Het groene licht brandt constant wanneer de machine correct is
gesteund.

2 - Geel licht

Geeft aan, wanneer het platform in transportstand bewogen kan worden.

3 - Rood licht

Na het tot stand brengen van de voedingsspanning knippert het rode
licht totdat de machine bedrijfsklaar is. Bovendien wijst het licht op
storingen.

4 – Werkdiagram

Afbeelding van het mogelijke werkbereik van de machine.

5 - Luchtdrukschakelaar Start /
stop

Dient om de verbrandingsmotor te starten en stoppen en geeft het
startprocedé en de bedrijfstoestand weer.

6 - Knevelschakelaar Functiekeuze

Via de knevelschakelaar wordt de ketting-, platform- of stempelfunctie
geselecteerd.

7 - Knevelschakelaar Bedrijfskeuze

Is bedoeld bij de kettingfunctie voor de selectie van de modi "Kruip- of
IJlgang".

8 – Noodstopknop

9 - Knevelschakelaar Werkkooi
draaien
10 –
11 – Besturingshendel

9-7-2014

Is bedoeld bij de stempelfunctie voor de selectie van de modus
"Handmatige of Automatische modus".
Op het bedieningspaneel bevindt zich de noodstopknop. Deze moet
na bediening door draaien worden ontgrendeld, zodat de machine
weer bedrijfsklaar is.
Dient voor het draaien van de werkkooi.
Geen functie
Met de besturingshendels kunnen afhankelijk van de geselecteerde
bedrijfsfunctie de betreffende met kleur aangeduide functies worden
uitgevoerd.
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4.3.3

Motorregeling
De motorregeling wordt direct aan de verbrandingsmotor bediend.

Motorregeling
1 Bedrijfs- / fout - LED

4 Pijltoets omlaag

2 Weergave

5 Set – toets

3 Pijltoets omhoog

6 Sleutelschakelaar

Hierna worden de bedieningselementen van de motorregeling nader
toegelicht.
1 - Bedrijfs - / fout – LED

Geeft de bedrijfstoestand weer.
Bij groene LED is alles in orde
Bij rode LED is een fout opgetreden.

2 - Weergave
3 – Pijltoets omhoog
4 – Pijltoets omlaag
5 – Set-toets
6 – Sleutelschakelaar

Geeft de bedrijfsstatus en ook foutmeldingen weer.
Met de pijltoets kan de volgende weergave of kunnen waarden verhoogd worden.
Met de pijltoets kan de vorige weergave of kunnen waarden verlaagd
worden.
Bevestigingstoets
Dient om de motor te starten en te stoppen en om instellingen uit te
voeren.

AANWIJZING
De verbrandingsmotor via de sleutelschakelaar van de
motorregeling in-/uitschakelen kan enkel in de servicemodus.
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4.3.4

Stempelarrêtering
De afzonderlijke stempels kunnen m.b.v. de arrêteerbout [Afb.
"Stempelarrêtering " pos.1] in smalle [Afb. "Stempelarrêtering "
pos.2] of brede [Afb. "Stempelarrêtering " pos.3] werkpositie gepositioneerd worden.

Stempelarrêtering

4.3.5

Noodbesturing

Kleppen noodbesturing

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden.
Via de kleppen voor noodbesturing [Afb. "Noodbediening kleppen "
pos.1] kan tussen de kooi- en stempelmodus gekozen worden.

Noodbediening kleppen
Kleppen platformfunctie

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden.
De kleppen [Afb. "Noodbediening platform " pos.1] zijn bedoeld
voor de besturing van de werkkooi en de kleppen [Afb. "Noodbediening platform " pos.3] voor de besturing van het platform. M.b.v. de
handpomp [Afb. "Noodbediening platform " pos.2] kan bij het compleet uitvallen van de elektriciteitsvoorziening het hydraulisch systeem
van het platform met druk in beweging gezet worden.

Noodbediening platform

9-7-2014
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Kleppen stempels

Bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening resp. voor onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbedrijf gebruikt worden.
De kleppen [Afb. "Noodbediening stempels " pos.1] zijn bedoeld
als besturing van de stempels. M.b.v. de handpomp [Afb. "Noodbediening platform " pos.2] kan bij het compleet uitvallen van de elektriciteitsvoorziening het hydraulisch systeem van de stempels met druk
in beweging gezet worden.

Noodbediening stempels

4.3.6

Display op de besturingskast
Op de besturingskast bevindt zich een display [Afb. "Display "
pos.1], die foutcodes en foutnamen weergeeft Foutcodelijst.

Display

4.4

Aansluitingen
De elektromotor wordt op de bouwplek via een 210-230 V aansluiting
[Afb. "Stroomaansluiting " pos.1] aangesloten.

Stroomaansluiting
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4.5

Werkbereiken en gevarenzone

Werkdiagram Leo 23 GT
De werkzone ligt binnen de met wit aangeduide omgeving en de gevarenzone ligt binnen de met rood aangeduide omgeving.
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4.6

Onderdelen

4.6.1

Sleutel
Aan de meegeleverde sleutelbos zitten sleutels voor de volgende
componenten:

Sleutelbos
4.6.2

▄

Besturingskast (dubbelbaardsleutel)

▄

Sleutelschakelaar servicemodus

▄

Onderlegplaten (optie)

▄

Tankdeksel

▄

Hangslot (documentenbox, tankafsluiting, kleppen)

▄

Deksel bedieningspaneel werkkooi

Opvanggordel (optioneel)
Bij alle werkzaamheden vanuit de werkkooi moet een opvanggordel
met bandvaldemper gedragen en aan de desbetreffende bevestigingspunten aan de werkkooi vastgemaakt worden. Deze kan bij de
fabrikant worden besteld. Contactgegevens zie pagina 2.

Opvanggordel
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5

Transport en opslag

5.1

Veiligheidsaanwijzingen voor het transport

Ondeskundig transport

WAARSCHUWING
Levensgevaar door ondeskundig transport!
Door ondeskundig transport kan zwaar letsel en zelfs de
dood worden veroorzaakt.
– Tijdens het transport van de hoogwerker niet in de
werkkooi verblijven.
– Afmetingen van de hoogwerker in acht nemen.
– Nooit onder of in het zwenkbereik van hangende lasten
staan.
– Lasten alleen onder toezicht bewegen.
– Alleen toegestane hefwerktuigen en aanslagmiddelen
met voldoende draagkracht gebruiken.
– Alleen de bestemde aanslagpunten gebruiken.

5.2

Transportinspectie
De levering bij ontvangst onmiddellijk controleren op volledigheid en
transportschade.
Bij uitwendig herkenbare transportschade als volgt te werk gaan:
▄
▄
▄

Levering niet of alleen onder voorbehoud in ontvangst nemen.
Omvang van de schade op de transportdocumenten of op het afleveringsbewijs van de transporteur noteren.
Reclamatie voeren.

AANWIJZING
Reclamatie
Elk gebrek reclameren zodra dit is vastgesteld. Claims voor
schadevergoeding kunnen binnen 12 maanden na aankoop
van de machine geldig worden gemaakt. Bijzondere afspraken (b.v. onderhoudscontract) zijn mogelijk.
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5.3

Werkplatform vastsjorren

Aanslagpunten

WAARSCHUWING
Gevaar voor materiële schade door ondeskundig aanslaan!
Het gebruik van ongeschikte aanslagpunten kan leiden tot
schade aan de machine.
– Uitsluitend de hier aangegeven aanslagpunten gebruiken
Personeel:
▄

Vakpersoneel

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

Aanslagpunten sjoroog
1 Sjoroog
2 (telkens 2 aan elke zijde)

AANWIJZING
– De sjorogen zijn met het symbool [Afb. "Sjoroog " ]
aangeduid.
– Het sjoroog van de kooiarm pos.1] is voorzien om te
kunnen worden vastgesjord op een speciale transportaanhanger van Teupen. Het sjoroog nooit gebruiken om vast te sjorren op een normale aanhanger.

Sjoroog
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5.4

Transport

Transport op een aanhanger

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ondeskundig verrijden van de hoogwerker!
Door ondeskundig verrijden kan de machine kantelen of
wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke
materiële schade.
– De oprit mag niet meer omhoog gaan dan het maximaal toegestane stijgvermogen van de machine.
– Tijdens het inladen niet beneden achter de hoogwerker
staan.
– De oprit rechtuit omhoog rijden.
– Hoogwerker niet draaien op de oprit of het inlaadvlak.
De hoogwerker kan onder de volgende voorwaarden op een aanhanger of transportwagen worden getransporteerd:
▄
▄
▄

De aanhanger of transportwagen moet ontworpen zijn voor het
gewicht en de afmetingen van de hoogwerker.
De hoogwerker moet zich in de transportstand bevinden.
De hoogwerker moet met veiligheidsgordels op de daarvoor
bestemde sjorogen met het transportmiddel worden verankerd.

Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

Transport op een aanhanger
1. De hoogwerker vooruit op de oprit rijden [Afb. "Transport op
een aanhanger " pos.1]
2. Bij het begin van het kantelen op het laadvlak [Afb. "Transport
op een aanhanger " pos.2] de snelheid verminderen.
3. De hoogwerker met veiligheidselementen aan de sjorogen met het
transportmiddel verankeren en beveiligen [Hoofdstuk 5.3
"Werkplatform vastsjorren].
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Ontladen

Het afladen van een laadvlak gebeurt achteruit. Daarvoor als volgt te
werk gaan:
1. Veiligheidselementen verwijderen.
2. De hoogwerker langzaam terug rijden.
3. Voor het kantelen op de oprit de snelheid verminderen en
voorzichtig over het kantelpunt rijden.

Transport met een kraan

Transportstukken kunnen onder de volgende voorwaarden met een
kraan worden getransporteerd:
▄

Kraan en hefwerktuigen moeten ontworpen zijn voor het gewicht
van de hoogwerker.

▄

De bediener moet bevoegd zijn om de kraan te bedienen.

▄

De hoogwerker moet zich in de transportstand bevinden.

▄

Riemen en kettingen moeten even lang zijn.

Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

WAARSCHUWING
Gevaar voor materiële schade door ondeskundig aanslaan!
Het gebruik van ongeschikte aanslagpunten kan leiden tot
schade aan de machine.
– Uitsluitend de hier aangegeven aanslagpunten gebruiken
Aanslagpunten

Aanslagpunten kraan
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AANWIJZING
De aanslagpunten voor de kraanhaak worden met het
symbool [Afb. "Aanslagpunt kraanhaak " ] weergegeven.
1. Machine in transportstand brengen [Hoofdstuk 6.7 "Machine in
transportstand brengen].
2. Machine uitschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in/uitschakelen].
3. Geschikt aanslagmateriaal aan alle vier de aanslagpunten
bevestigen [Afb. "Aanslagpunten kraan " pos.1].

Aanslagpunt kraanhaak

4. De uithouder van de kraan zo uitlijnen dat de aanslagmiddelen
gelijkmatig worden belast.
5. Eventueel het lakwerk van de hoogwerker beschermen met
geschikt onderlegmateriaal.
6. Transport beginnen.

5.5

Opslag

Opslag van de machine

Machine onder de volgende omstandigheden opslaan:
▄

Niet in de buitenlucht bewaren.

▄

Droog en stofvrij opslaan.

▄

Niet aan agressieve media blootstellen.

▄

Beschermen tegen direct zonlicht.

▄

Mechanische schokken vermijden.

▄

Opslagtemperatuur: -15 tot +40°C .

▄

Relatieve luchtvochtigheid: max. 60 %.

▄

▄

9-7-2014

Bij opslag van meer dan drie maanden regelmatig de algemene
toestand van alle delen controleren, indien nodig de conservering
opfrissen of vernieuwen.
De scheidingsschakelaar van de batterij op "0" zetten Beschrijving
van de geïnstalleerde veiligheidsinrichtingen.
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6

Bediening

6.1

Veiligheidsaanwijzingen voor de bediening
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Ondeskundige bediening kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Alle bedieningsstappen conform de gegevens en aanwijzingen in deze handleiding uitvoeren.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal twee personen uitvoeren.
– Voor begin van de werkzaamheden ervoor zorgen dat
alle afdekkingen zijn geplaatst en dat de veiligheidsinrichtingen onberispelijk werken.
– Nooit veiligheidsinrichtingen tijdens het gebruik buiten
werking zetten of overbruggen.
– Ervoor zorgen, dat zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
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6.2

Kabelafstandsbediening aansluiten
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

1. De kabelafstandsbediening uit de opbergbox halen [Afb.
"Opbergbox " pos.1].

Opbergbox
2. De overbruggingsstekker onder de besturingskast [Afb.
"Overbruggingsstekker " pos.1] door een kwartslag linksom
draaien losmaken en wegnemen.
3. De stekker van de kabelafstandsbediening insteken en door een
kwartslag rechtsom draaien vasttrekken.

AANWIJZING

Overbruggingsstekker
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bezet zijn, omdat er anders om veiligheidsredenen geen
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6.3

Machine in-/uitschakelen
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

De elektriciteitsvoorziening komt hetzij van het stroomnet (voedingspunt op bouwplek) met gebruik van een verlengsnoer of van de
stroomnetonafhankelijke verbrandingsmotor.

6.3.1

Machine via het stroomnet in-/uitschakelen

6.3.1.1 Machine d.m.v. kabelafstandsbediening in-/uitschakelen
Inschakelen

1. Zorg ervoor dat de kabelafstandsbediening aangesloten is en vast
vergrendeld is [Hoofdstuk 6.2 "Kabelafstandsbediening
aansluiten].
2. Stekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.1] met verlengsnoer
verbinden. Daarbij de maximale kabellengtes in acht nemen
[Hoofdstuk 3.8 "Elektronica].

Stroomaansluiting
3. Tuimelschakelaar van de kabelafstandsbediening op "1" [Afb.
"Kabelafstandsbediening inschakelen " zetten.

Kabelafstandsbediening inschakelen
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4. Als het groene licht [Afb. "Kabelafstandsbediening " pos.1]
constant brandt of knippert, is de machine bedrijfsklaar.

AANWIJZING

Kabelafstandsbediening

Het groene licht knippert wanneer de stempels geen
contact met de grond maken.
Het groene licht brandt constant wanneer de hoogwerker
correct is gesteund.

Uitschakelen

1. Tuimelschakelaar uit/aan op "0" zetten [Afb.
"Kabelafstandsbediening uitschakelen " pos.1].
2. Verlengsnoer van de stekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.1]
lostrekken.

Kabelafstandsbediening uitschakelen
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6.3.1.2 Machine d.m.v. het bedieningspaneel in-/uitschakelen
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.
1. Ervoor zorgen, dat de kabelafstandsbediening niet aangesloten is
en de overbruggingsstekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.2]
vergrendeld is.
2. Stekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.1] met verlengsnoer
verbinden. Daarbij de maximale kabellengtes in acht nemen
[Hoofdstuk 3.8 "Elektronica].

Stroomaansluiting
3. Als het groene licht [Afb. "Bedieningspaneel " pos.1] constant
brandt of knippert, is de machine bedrijfsklaar.

AANWIJZING
Het groene licht knippert wanneer de stempels geen
contact met de grond maken.
Het groene licht brandt constant wanneer de hoogwerker
correct is gesteund.

Bedieningspaneel
Uitschakelen

70

1. Verlengsnoer van de stekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.1]
lostrekken.

LEO23GT 2013

9-7-2014

Storingen
6.3.2

Machine via verbrandingsmotor in-/uitschakelen
AANWIJZING
Spanningsdaling van de startaccu!
Veelvuldig starten van de verbrandingsmotor kan tot spanningsdaling van de startaccu leiden.
– Veelvuldig starten van de verbrandingsmotor vermijden.

VOORZICHTIG
Lang starten kan tot beschadiging van de starter leiden.
Lang starten vermijden.

6.3.2.1 Machine d.m.v. kabelafstandsbediening in-/uitschakelen
Inschakelen

1. Motoroliepeil controleren.
2. Kabelafstandsbediening aansluiten [Hoofdstuk 6.2
"Kabelafstandsbediening aansluiten].

Kabelafstandsbediening
3. De kabelafstandsbediening inschakelen, daarvoor de
tuimelschakelaar Kabelafstandsbediening uit/aan [Afb.
"Kabelafstandsbediening inschakelen " ] op "1" zetten.

Kabelafstandsbediening inschakelen
4. Om het starten te activeren, moet de tuimelschakelaar Start/Stop
[Afb. "Start/Stop " ] minstens 2 seconden naar boven worden
bewogen.

Start/Stop
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AANWIJZING
Starten
Bij een dieselmotor die moet opwarmen kan het starten
trager verlopen, omdat deze met een automatisch temperatuurafhankelijk voorgloeisysteem is uitgerust.
– Het gele licht dat knippert wijst erop dat de motor aan
het starten is.
5. Als het gele licht [Afb. "Start/Stop " ] constant brandt, is de
verbrandingsmotor bedrijfsklaar.
Uitschakelen

1. Om de verbrandingsmotor uit te schakelen, de tuimelschakelaar
[Afb. "Start/Stop " ] naar boven bewegen en zo vasthouden tot
de verbrandingsmotor stopt.

6.3.2.2 Machine d.m.v. het bedieningspaneel in-/uitschakelen
Inschakelen

1. Motoroliepeil controleren.
2. Het bedieningspaneel activeren.

AANWIJZING
Activering kabelafstandsbediening / bedieningspaneel
Er kan altijd maar één besturing actief zijn.
– Wanneer de kabelafstandsbediening is ingeschakeld,
kan het werkplatform enkel met de kabelafstandsbediening worden bediend.
– Wanneer de kabelafstandsbediening is uitgeschakeld
en de overbruggingsstekker is aangesloten, kan het
bedieningspaneel in de werkkooi worden bediend.

Bedieningspaneel werkkooi

3. Om het starten te activeren moet de verlichte drukknop Start /
Stop [Afb. "Bedieningspaneel werkkooi " pos.1] minstens twee
seconden worden bediend.

AANWIJZING
Starten
Bij een dieselmotor die moet opwarmen kan het starten
trager verlopen, omdat deze met een automatisch temperatuurafhankelijk voorgloeisysteem is uitgerust.
– Het gele licht dat knippert wijst erop dat de motor aan
het starten is.
4. Indien het verlichte drukknop Start / Stop constant brandt, dan is
de verbrandingsmotor bedrijfsklaar.

Bedieningspaneel werkkooi
Uitschakelen
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5. Om de verbrandingsmotor uit te schakelen de verlichte drukknop
Start / Stop [Afb. "Bedieningspaneel werkkooi " pos.1]
bewegen en zo vasthouden tot de verbrandingsmotor stopt.
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6.3.3

Motorregeling
AANWIJZING
De verbrandingsmotor via de sleutelschakelaar van de
motorregeling in-/uitschakelen kan enkel in de servicemodus.
De motorregeling is uitgerust met een automatisch voorgloeisysteem.
Dankzij dit systeem kan de verbrandingsmotor koud voorgloeien en
hoeft deze op bedrijfstemperatuur niet meer voor te gloeien.

Verbrandingsmotor starten
1. Sleutel rechtsom in positie 2 [Afb. "Voorgloeitijd " pos.2] zetten
en voorgloeitijd [Afb. "Voorgloeitijd " pos.1] afwachten.

Voorgloeitijd
2. Als de voorgloeitijd voorbij is, verandert de weergave [Afb.
"Voorgloeitijd beëindigd " pos.1].

Voorgloeitijd beëindigd

9-7-2014

LEO23GT 2013

73

Storingen
3. De sleutel rechtsom in positie 3 [Afb. "Verbrandingsmotor
starten " pos.1] zetten en zo houden tot de motor aanslaat.

Verbrandingsmotor starten
4. Als de sleutel wordt losgelaten, springt deze weer terug naar
positie 2 [Afb. "Verbrandingsmotor in bedrijf " pos.2]. Daarmee
is de motor mechanisch tegen onmiddellijk opnieuw starten
beveiligd. Pas wanneer de contactsleutel weer in positie "0" wordt
gezet, is opnieuw starten mogelijk.

Verbrandingsmotor in bedrijf
Verbrandingsmotor stoppen
1. Sleutel linksom in positie "0" [Afb. "Verbrandingsmotor buiten
bedrijf " pos.1] zetten om de verbrandingsmotor te stoppen.

Verbrandingsmotor buiten bedrijf
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6.3.4

Stopzetten in geval van nood
In gevaarlijke situaties moeten bewegingen van componenten zo snel
mogelijk worden gestopt en moet de elektriciteitsvoorziening worden
uitgeschakeld.

Stopzetten in geval van nood

In geval van nood als volgt te werk gaan:
1. Onmiddellijke noodstop door noodstop-inrichting activeren.
2. Wanneer er geen gevaar voor de eigen gezondheid bestaat,
personen uit de gevarenzone in veiligheid brengen.
3. Indien noodzakelijk, eerstehulpmaatregelen treffen.
4. Brandweer en/of ambulance waarschuwen.
5. Leidinggevenden op de plaats van gebruik informeren.
6. Machine uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
7. Toegangswegen voor reddingsvoertuigen vrijmaken.
8. Reddingsvoertuigen instrueren.

Na reddingsmaatregelen

1. Afhankelijk van de zwaarte van het noodgeval, verantwoordelijke
instanties informeren.
2. Vakpersoneel opdragen om storing te laten verhelpen.

WAARSCHUWING
Levensgevaar door ongecontroleerd opnieuw inschakelen!
Levensgevaar door onbevoegd of ongecontroleerd
opnieuw inschakelen!
Onbevoegd of ongecontroleerd opnieuw inschakelen van
de elektriciteitsvoorziening kan leiden tot zwaar letsel en
zelfs tot de dood.
– Voor het opnieuw inschakelen ervoor zorgen, dat alle
veiligheidsinrichtingen gemonteerd zijn en goed werken
en dat er geen gevaar bestaat voor personen.
1. Machine voor het opnieuw in bedrijf nemen controleren en ervoor
zorgen, dat alle veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd zijn en goed
werken.

9-7-2014

LEO23GT 2013

75

Storingen

6.4

Machine rijden
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

▄

Opvanggordel

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ondeskundig verrijden van de hoogwerker!
Door ondeskundig verrijden van de hoogwerker bestaat
gevaar voor zwaar letsel en zelfs de dood.
– Machine alleen in transportstand verplaatsen.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de opvanggordel
omdoen en in de daarvoor bestemde aanslagpunten
haken.
– Alle werkzaamheden steeds met minimaal twee personen uitvoeren, waarbij één persoon altijd beneden moet
blijven om eventueel de noodbesturing te kunnen activeren.
– Maximaal draagvermogen van de werkkooi van 200 kg
niet overschrijden.
– Bij het rijden op openingen in de grond letten.
– Niet over scherphoekig materiaal rijden.
– Geen abrupte richtingsveranderingen maken.
– Bij stilstand op een helling de machine beveiligen tegen
wegrollen.
– Ervoor zorgen, dat de trapladder omhoog is geklapt en
vergrendeld is.
– Bij het rijden dwars ten opzichte van de helling 14,4 ° /
25,5 % mag er niemand aan de dalzijde naast de
hoogwerker staan.
– Bij het bergop rijden 16,7 ° / 30 % mag er niemand beneden achter de hoogwerker staan.
– Bergop alleen vooruit en bergaf alleen achteruit rijden.
– Contact van de rupsbanden met olie, benzine, diesel
en zout voorkomen, evt. daarna reinigen.

Het verrijden van de machine kan naar wens met het bedieningspaneel in de werkkooi of met de kabelafstandsbediening worden uitgevoerd.
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6.4.1

Machine m.b.v. kabelafstandsbediening bewegen
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– Als de kabelafstandsbediening wordt gebruikt, mag er
niemand in de werkkooi aanwezig zijn.
1. Machine inschakelen. [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen]

Kabelafstandsbediening
2. Functiekeuzeschakelaar in middelste positie op [Kettingfunctie]
(rood) zetten [Afb. "Functiekeuzeschakelaar ketting " pos.1].

Functiekeuzeschakelaar ketting

3. Met de instelhendel de [IJlgang] [Afb. "Instelling rijfunctie "
pos.1] of de [Kruipgang] [Afb. "Instelling rijfunctie " pos.2]
kiezen.

AANWIJZING

Instelling rijfunctie
1.

Machi ne met de besturings hendels

– Door langzaam bedienen van de besturingshendels
kan de snelheid aanvullend worden aangepast.
– Bij dalingen of hellingen omhoog mag de machine alleen in de [Kruipgang] worden gereden.
– Omdat van de [Kruipgang] de meeste kracht uitgaat,
komt deze bij kleine keerradii het best van pas.

[Afb. "Kabelafstandsbediening
4. Met de besturingshendels [Afb. " Kabelafstandsbediening"
pos.1 en 2] de stempels conform de volgende tabel bedienen.
pos.1- 2] confor m de volgende tabel verrijden.

Kabelafstandsbediening
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1:
Nr.

Bediening

Gevolg

1

Beide besturingshendels naar voren druk-

Machine rijdt vooruit.

ken.
2

Linker besturingshendel naar voren druk-

Machine draait op z'n plek rechtsom.

ken en rechter besturingshendel naar achteren trekken.
3

Beide besturingshendels naar achteren

Machine rijdt achteruit.

trekken.
4

Linker besturingshendel naar achteren

Machine draait op z'n plek linksom.

trekken en rechter besturingshendel naar
voren drukken.
5

Alleen de rechter besturingshendel naar

Machine draait rechtsom achteruit.

achteren trekken.
6

Alleen de rechter besturingshendel naar

Machine draait linksom vooruit.

voren drukken.
7

Alleen de linker besturingshendel naar

Machine draait linksom achteruit.

achteren trekken.
8

Alleen de linker besturingshendel naar

Machine draait rechtsom vooruit.

voren drukken.

AANWIJZING
Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond kan de
mogelijke keerradius verschillende groottes hebben. Door
kleine keerradii wordt de rupsband hoger belast en verslijt
sneller.
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6.4.2

Machine m.b.v. bedieningspaneel bewegen
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.
1. Machine inschakelen. Machine in-/uitschakelen
2. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op [Kettingfunctie]
(rood) zetten [Afb. "Instelling ketting " pos.1].

Instelling ketting

3. Knevelschakelaar op [Kruipgang] [Afb. "Instelling snelheid "
pos.1] of [IJlgang] [Afb. "Instelling snelheid " pos.2] zetten.

AANWIJZING
– Door langzaam bedienen van de besturingshendels
kan de snelheid aanvullend worden aangepast.
– Bij dalingen of hellingen omhoog mag de machine alleen in de [Kruipgang] worden gereden.
– Omdat van de [Kruipgang] de meeste kracht uitgaat,
komt deze bij kleine keerradii het best van pas.

Instelling snelheid
4. Machine met de besturingshendels [Afb. "Bedieningspaneel "
pos 1 en 2] conform de volgende tabel verrijden.

Bedieningspaneel
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1:
Nr.

Bediening

Gevolg

1

Beide besturingshendels naar voren druk-

Machine rijdt vooruit.

ken.
2

Linker besturingshendel naar voren druk-

Machine draait op z'n plek rechtsom.

ken en rechter besturingshendel naar achteren trekken.
3

Beide besturingshendels naar achteren

Machine rijdt achteruit.

trekken.
4

Linker besturingshendel naar achteren

Machine draait op z'n plek linksom.

trekken en rechter besturingshendel naar
voren drukken.
5

Alleen de rechter besturingshendel naar

Machine draait rechtsom achteruit.

achteren trekken.
6

Alleen de rechter besturingshendel naar

Machine draait linksom vooruit.

voren drukken.
7

Alleen de linker besturingshendel naar

Machine draait linksom achteruit.

achteren trekken.
8

Alleen de linker besturingshendel naar

Machine draait rechtsom vooruit.

voren drukken.

AANWIJZING
Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond kan de
mogelijke keerradius verschillende groottes hebben. Door
kleine keerradii wordt de rupsband hoger belast en verslijt
sneller.
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6.5

Machine in arbeidspositie brengen
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

▄

Opvanggordel

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Door ondeskundige afstempeling kan de machine kantelen
of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke
materiële schade.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de opvanggordel
omdoen.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal twee personen uitvoeren.
– Voldoende draagvermogen van de ondergrond vaststellen.
– Maximale terreinhelling in acht nemen.
– Eventueel onderlegplaten gebruiken.
– Ervoor zorgen, dat de grondplaten horizontaal zijn uitgelijnd (maximale afwijking van ± 8°).
– De stempels niet met behulp van kettingen, touwen,
grondharingen enz. verankeren.
– De beweging van de stempels bij het uitschuiven altijd
in de gaten houden.
– Ervoor zorgen, dat er zich geen personen, aanvoerleidingen of overige voorwerpen in het bereik van de
stempels bevinden.

De afzonderlijke stempels kunnen telkens in twee arbeidsposities
(smal en breed) gearrêteerd worden.
1. De arrêteerbout [Afb. "Stempelarrêtering " pos.1] op de
grijpstang [Afb. "Stempelarrêtering " pos.2] naar boven trekken,
tot de stempel vrij gezwenkt kan worden.
2. De stempel zo ver zwenken, tot de arrêteerbout [Afb.
"Stempelarrêtering " pos.1] zich boven het boorgat voor de smalle
[Afb. "Stempelarrêtering " pos.2] resp. brede [Afb.
"Stempelarrêtering " pos.3] werkpositie bevindt.
3. De arrêteerbout [Afb. "Stempelarrêtering " pos.1] in het
arrêteringsboorgat [Afb. "Stempelarrêtering " pos.2 of pos.3]
drukken en ervoor zorgen dat de bout volledig is ingedrukt.

Stempelarrêtering
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6.5.1

Machine m.b.v. kabelafstandsbediening afstempelen

Manuele bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.

1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Stempels in de gewenste arbeidspositie brengen [Hoofdstuk 6.5
"Machine in arbeidspositie brengen].
3. Functiekeuzeschakelaar op [Stempelfunctie] (geel) zetten [Afb.
"Functiekeuzeschakelaar stempel " pos.1].

Functiekeuzeschakelaar stempel

4. De instelhendel op handmatig [Afb. "Instelling
langzaam/handmatig " pos.1] zetten.

Instelling langzaam/handmatig
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5. Met de besturingshendels [Afb. " Kabelafstandsbediening"
pos.1 tot pos.4] de stempels conform de volgende tabel bedienen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Kabelafstandsbediening
Bedieningselement

Bediening

Symbool

Besturingshendel pos.1

Gevolg
Stempel 1 schuift uit

naar voren drukken.

Besturingshendel pos.2

Stempel 2 schuift uit

naar voren drukken.

Besturingshendel pos.3

Stempel 3 schuift uit

naar voren drukken.

Besturingshendel pos.4

Stempel 4 schuift uit

naar voren drukken.
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6. Het chassis door het uitlijnen van de stempels m.b.v. de
dooswaterpas [Afb. "Dooswaterpas " ] in horizontale stand
brengen. Het belletje [Afb. "Dooswaterpas " pos.1] van de
dooswaterpas moet binnen de 1°-cirkel [Afb. "Dooswaterpas "
pos.2] bevinden.
7. Bij correcte afstempeling brandt het groene licht op de
kabelafstandsbediening of het bedieningspaneel permanent.
8. De machine moet volledig zijn afgesteund en de kettingen mogen
de grond niet raken.

Dooswaterpas
Automatische bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.
– Automatische afstempeling door de onderhoudsdienst
laten controleren.
1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Functiekeuzeschakelaar op [Stempelfunctie] (geel) zetten [Afb.
"Functiekeuzeschakelaar stempel " pos.1].

Functiekeuzeschakelaar stempel
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3. Met de instelhendel de [Auto-functie] kiezen [Afb. "Instelling
snel/automatisch " pos.1.].

Instelling snel/automatisch
4. Met de besturingshendels [Afb. " Kabelafstandsbediening"
pos.1 tot pos.4] de stempels conform de volgende tabel bedienen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Kabelafstandsbediening
Bedieningselement

Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1,

Machine wordt automa-

pos.2, pos.3 of pos.4

tisch gelijkmatig opgetild.

naar voren drukken.

5. Uitlijning met de dooswaterpas [Afb. "Dooswaterpas " ]
controleren. Het belletje [Afb. "Dooswaterpas " pos.1] van de
dooswaterpas moet binnen de 1°-cirkel [Afb. "Dooswaterpas "
pos.2] bevinden.
6. Bij correcte afstempeling brandt het groene licht op de
kabelafstandsbediening of het bedieningspaneel permanent.
7. De machine moet volledig zijn afgesteund en de kettingen mogen
de grond niet raken.

Dooswaterpas
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6.5.2

Machine m.b.v. bedieningspaneel afstempelen

Handmatige afstempeling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.

1. Machine inschakelen Machine in-/uitschakelen.
2. Stempels in de gewenste arbeidspositie brengen [Hoofdstuk 6.5
"Machine in arbeidspositie brengen].
3. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op [Stempelfunctie]
(geel) [Afb. "Functieschakelaar stempel " pos.1] zetten.

Functieschakelaar stempel
4. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op handmatig
[Afb. "Instelling manueel " pos.1] zetten.

Instelling manueel
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5. De gewenste stempel(s) met de besturingshendels [Afb.
"Bedieningspaneel " 1 tot 4] conform de volgende tabel bedienen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Bedieningspaneel
Bedieningselement

Bediening

Symbool

Besturingshendel pos.1

Gevolg
Stempel 1 schuift uit

naar voren drukken.

Besturingshendel pos.2

Stempel 2 schuift uit

naar voren drukken.

Besturingshendel pos.3

Stempel 3 schuift uit

naar voren drukken.

Besturingshendel pos.4

Stempel 4 schuift uit

naar voren drukken.
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6. Het chassis door het uitlijnen van de stempels m.b.v. de
dooswaterpas [Afb. "Dooswaterpas " ] in horizontale stand
brengen. Het belletje [Afb. "Dooswaterpas " pos.1] van de
dooswaterpas moet binnen de 1°-cirkel [Afb. "Dooswaterpas "
pos.2] bevinden.
7. Bij correcte afstempeling brandt het groene licht op de
kabelafstandsbediening of het bedieningspaneel permanent.
8. De machine moet volledig zijn afgesteund en de kettingen mogen
de grond niet raken.

Dooswaterpas
Automatische afstempeling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.
– Automatische afstempeling door de onderhoudsdienst
laten controleren.

1. Machine inschakelen Machine in-/uitschakelen.
2. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op [Stempelfunctie]
[Afb. "Functieschakelaar stempel " pos.1] zetten.

Functieschakelaar stempel
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3. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op automatische
afstempeling [Afb. "Instelling automatisch " pos.1] zetten.

Instelling automatisch
4. Stempels met de besturingshendels [Afb. "Bedieningspaneel "
1 tot 4] conform de volgende tabel bedienen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Bedieningspaneel
Bedieningselement

Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1,

Machine wordt automa-

pos.2, pos.3 of pos.4

tisch gelijkmatig opgetild.

naar voren drukken.
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1. Uitlijning met de dooswaterpas [Afb. "Dooswaterpas " ]
controleren. Het belletje [Afb. "Dooswaterpas " pos.1] van de
dooswaterpas moet binnen de 1°-cirkel [Afb. "Dooswaterpas "
pos.2] bevinden.
2. Bij correcte afstempeling brandt het groene licht op de
kabelafstandsbediening of het bedieningspaneel permanent.
3. De machine moet volledig zijn afgesteund en de kettingen mogen
de grond niet raken.

Dooswaterpas
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6.6

Machine bedienen
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

▄

Opvanggordel

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Een ondeskundige bediening kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de opvanggordels
dragen, niet schommelen of plotseling bewegen.
– Alle werkzaamheden steeds met minimaal twee personen uitvoeren, waarbij één persoon altijd beneden moet
blijven om eventueel de noodbesturing te kunnen activeren.
– Ervoor zorgen, dat de trapladder omhoog is geklapt en
vergrendeld is.
– Het werkkooihek niet beklimmen.
– Niet aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen
werken.
– Op hoger gelegen obstakels letten.
– Ervoor zorgen, dat er bij het bewegen van de werkkooi
geen lichaamsdelen b.v. bij een wand worden ingeklemd.
– Bij windsnelheden boven 12,5 m/s (6 Bft) de werkzaamheden onmiddellijk staken.

6.6.1

Machine m.b.v. kabelafstandsbediening bedienen
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– Als de kabelafstandsbediening wordt gebruikt, mag er
niemand in de werkkooi aanwezig zijn.
1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Machine in arbeidspositie brengen [Hoofdstuk 6.5 "Machine in
arbeidspositie brengen].
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3. Functiekeuzeschakelaar op [Platform] (blauw) zetten [Afb.
"Functiekeuzeschakelaar platform " pos.1].

Functiekeuzeschakelaar platform
4. Met de besturingshendels [Afb. "Kabelafstandsbediening"
pos.1 tot pos.4] en de tuimelschakelaar [Afb.
"Kabelafstandsbediening " pos.5] het platform conform de
volgende tabel bedienen.

AANWIJZING
Door langzaam bedienen van de besturingshendels kan de
snelheid van de functies worden aangepast.

Kabelafstandsbediening
Bedieningselement

Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1

Onderarm optillen

naar voren drukken

Onderarm uitschuiven

Besturingshendel pos.1

Onderarm laten zakken

naar achteren trekken

Onderarm inschuiven

Besturingshendel pos.2

Bovenarm optillen

naar voren drukken

Besturingshendel pos.2

Bovenarm laten zakken

naar achteren trekken
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Bedieningselement

Bediening

Symbool

Besturingshendel pos.3

Gevolg
Bovenarm uitschuiven

naar voren drukken

Besturingshendel pos.4

Bovenarm inschuiven

naar achteren trekken

Besturingshendel pos.4

Platform rechtsom zwen-

naar voren drukken

ken

Besturingshendel pos.3

Platform linksom zwen-

naar achteren trekken

ken

Tuimelschakelaar pos.6

Kooidraaien rechtsom

naar voren drukken

draaien (van boven gezien)

Tuimelschakelaar pos.6

Kooidraaien linksom

naar achteren trekken

draaien (van boven gezien)

AANWIJZING
Kooi zwenken zonder afstempeling
De kooi zwenken kan ook zonder dat de machine is gesteund, om beter smalle bochten te kunnen nemen.
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6.6.2

Machine m.b.v. bedieningspaneel gebruiken

Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.
1. Machine inschakelen Machine in-/uitschakelen.
2. Machine in arbeidspositie brengen Machine in arbeidspositie
brengen.
3. De knevelschakelaar op [Platformfunctie] [Afb. "Instelling
platform " pos.1] zetten.

Instelling platform
4. Met de besturingshendels [Afb. "Bedieningspaneel " pos.1 tot
4] en de knevelschakelaar [Afb. "Bedieningspaneel " pos.5] het
platform conform de volgende tabel bedienen.

AANWIJZING
Door langzaam bedienen van de besturingshendels kan de
snelheid van de functies worden aangepast.

Bedieningspaneel
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Bedieningselement

Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1 naar vo-

Onderarm heffen en

ren drukken

uitschuiven

Besturingshendel pos.1 naar ach-

Onderarm neerlaten en

teren trekken

inschuiven

Besturingshendel pos.2 naar vo-

Bovenarm optillen

ren drukken

Besturingshendel pos.2 naar ach-

Bovenarm laten zakken

teren trekken

Besturingshendel pos.3 naar vo-

Bovenarm uitschuiven

ren drukken

Besturingshendel pos.3 naar ach-

Bovenarm inschuiven

teren trekken

Besturingshendel pos.4 naar vo-

Platform rechtsom zwenken

ren drukken
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Bedieningselement

Bediening

Symbool

Besturingshendel 4 naar achteren

Gevolg
Platform linksom zwenken

trekken

Knevelschakelaar pos.5 naar

Werkkooi draait rechtsom

rechts draaien

(van boven gezien)

Knevelschakelaar pos.5 naar links

Werkkooi draait linksom

draaien

(van boven gezien)

AANWIJZING
Kooi zwenken zonder afstempeling
De kooi zwenken kan ook zonder dat de machine is gesteund, om beter smalle bochten te kunnen nemen.
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6.7

Machine in transportstand brengen
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

▄

Opvanggordel

Definitie van de transportstand:

Definitie van de transportstand
▄
▄
▄

Bovenarm [Afb. "Definitie van de transportstand " pos.2] bevindt zich in de transportbescherming
Onderarm [Afb. "Definitie van de transportstand " pos.1] bevindt zich in de transportbescherming
Stempels [Afb. "Definitie van de transportstand " pos.3] zijn ingeschoven en in transportstand

WAARSCHUWING
Letselgevaar bij het laten zakken!
Door ondeskundig laten zakken kan de machine kantelen
of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke
materiële schade.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de opvanggordel
omdoen.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal twee personen uitvoeren.
– De beweging van de stempels en het chassis bij het
inschuiven steeds in de gaten houden.
– Ervoor zorgen, dat er zich geen ledematen of aanvoerleidingen onder het kettingloopwerk bevinden.
– Machine gelijkmatig laten zakken.

Om de machine in transportstand te brengen, kunnen de stempels
handmatig of automatisch worden ingeschoven. Het neerlaten van de
machine kan naar wens van onder met de kabelafstandsbediening of
vanuit de werkkooi met het bedieningspaneel worden uitgevoerd.
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6.7.1

Machine m.b.v. kabelafstandsbediening in transportstand
brengen

Manuele bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– Als de kabelafstandsbediening wordt gebruikt, mag er
niemand in de werkkooi aanwezig zijn.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.

1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Bovenarm en onderarm inschuiven [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
3. Het platform richting de transportstand zwenken [Hoofdstuk 6.6
"Machine bedienen] tot de pijlen [Afb. "Draaiwijzer " pos.1]
recht boven elkaar staan.
4. Onderarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
5. Bovenarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].

Draaiwijzer
6. Functiekeuzeschakelaar op [Stempelfunctie] (geel) [Afb.
"Functiekeuzeschakelaar stempel " pos.1] zetten.

Functiekeuzeschakelaar stempel
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7. Tuimelschakelaar op handmatig afstempelen zetten [Afb.
"Instelling langzaam/handmatig " pos.1].

Instelling langzaam/handmatig
8. Met de besturingshendels [Afb. " Kabelafstandsbediening"
pos.1 tot pos.4] de stempels conform de volgende tabel bedienen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Kabelafstandsbediening
Bedieningselement

Bediening

Symbool

Besturingshendel pos.1

Gevolg
Stempel 1 schuift in

naar achteren trekken.

Besturingshendel pos.2

Stempel 2 schuift in

naar achteren trekken.

Besturingshendel pos.3

Stempel 3 schuift in

naar achteren trekken.

Besturingshendel pos.4

Stempel 4 schuift in

naar achteren trekken.
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Automatische bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– Als de kabelafstandsbediening wordt gebruikt, mag er
niemand in de werkkooi aanwezig zijn.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.
– Automatische afstempeling door de onderhoudsdienst
laten controleren.
1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Bovenarm en onderarm inschuiven [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
3. Het platform richting de transportstand zwenken [Hoofdstuk 6.6
"Machine bedienen] tot de pijlen [Afb. "Draaiwijzer " pos.1]
recht boven elkaar staan.
4. Onderarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
5. Bovenarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].

Draaiwijzer

6. Functiekeuzeschakelaar op [Stempelfunctie] (geel) [Afb.
"Functiekeuzeschakelaar stempel " pos.1] zetten.

Functiekeuzeschakelaar stempel
7. Tuimelschakelaar op automatisch afstempelen zetten [Afb.
"Instelling snel/automatisch " pos.1].

Instelling snel/automatisch

9-7-2014

LEO23GT 2013

101

Storingen
8. Met de besturingshendels [ Kabelafstandsbediening" pos.1,
pos.2, pos.3 of pos.4] de stempels conform de volgende tabel
bedienen.

VOORZICHTIG

Kabelafstandsbediening

Bedieningselementen
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Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1, pos.2, pos.3

Machine wordt automatisch, ge-

of pos.4 naar achteren trekken.

lijkmatig neergelaten
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6.7.2

Machine m.b.v. bedieningspaneel in transportstand brengen

Manuele bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.
1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Bovenarm en onderarm inschuiven [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
3. Onderarm en bovenarm neerlaten tot beide automatisch stoppen
[Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen]
4. Het platform richting de transportstand zwenken [Hoofdstuk 6.6
"Machine bedienen] tot het gele vrijgavelampje [Afb. "Vrijgave
transportstand " oplicht.
5. Onderarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
6. Bovenarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].

Vrijgave transportstand

Functieschakelaar stempel
9-7-2014

7. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op [Stempelfunctie]
(geel) [Afb. "Functiekeuzeschakelaar stempel " pos.1] zetten.
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8. Knevelschakelaar op handmatig afstempelen zetten [Afb.
"Instelling manueel " pos.1].

Instelling manueel
9. Met de besturingshendels [Afb. "Bedieningspaneel " pos.1 tot
pos.4] de stempels conform de volgende tabel bedienen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Bedieningspaneel
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Bedieningselement

Bediening

Symbool

Besturingshendel pos.1

Gevolg
Stempel 1 schuift in

naar achteren trekken.

Besturingshendel pos.2

Stempel 2 schuift in

naar achteren trekken.

Besturingshendel pos.3

Stempel 3 schuift in

naar achteren trekken.

Besturingshendel pos.4

Stempel 4 schuift in

naar achteren trekken.

9-7-2014
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Automatische bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen of laten zakken
van de machine!
Door ongelijkmatig optillen of laten zakken kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel en
aanzienlijke materiële schade.
– Bij ongelijkmatig optillen of neerlaten, het proces direct
afbreken en de machine handmatig uitlijnen.
– Automatische afstempeling door de onderhoudsdienst
laten controleren.

1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Bovenarm en onderarm inschuiven [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
3. Onderarm en bovenarm neerlaten tot beide automatisch stoppen
[Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen]
4. Het platform richting de transportstand zwenken [Hoofdstuk 6.6
"Machine bedienen] tot het gele vrijgavelampje [Afb. "Vrijgave
transportstand " oplicht.
5. Onderarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].
6. Bovenarm in transportstand neerlaten [Hoofdstuk 6.6 "Machine
bedienen].

Vrijgave transportstand

7. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op [Stempelfunctie]
[Afb. "Functieschakelaar stempel " pos.1] zetten.

Functieschakelaar stempel
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8. Knevelschakelaar op automatisch afstempelen zetten [Afb.
"Instelling automatisch " pos.1].

Instelling automatisch
9. Met de besturingshendels [Afb. "Bedieningspaneel " pos.1,
pos.2, pos.3 of pos.4] de stempels conform de volgende tabel
bedienen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door ondeskundige afstempeling!
Bij het neerlaten en optillen van stempel 1 in smalle arbeidspositie bestaat gevaar voor botsing met de werkkooi.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en materiële schade
– Voor het neerlaten en optillen van stempel 1 de werkkooi uitzwenken [Hoofdstuk 6.6 "Machine bedienen].

Bedieningspaneel

Bedieningselementen

9-7-2014

Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1, pos.2, pos.3

Machine wordt automatisch, ge-

of pos.4 naar achteren trekken.

lijkmatig neergelaten
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6.8

Hoogte- en breedteverstelling kettingloopwerk
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

WAARSCHUWING
Letsel door ondeskundige hoogte-/breedteverstelling
Door ondeskundige hoogte-/breedteverstelling kan de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar letsel
en aanzienlijke materiële schade.
– Hoogte-/breedteverstelling alleen in brede arbeidspositie uitvoeren [Hoofdstuk 6.5 "Machine in arbeidspositie brengen].
De beide kettingloopwerken kunnen onafhankelijk van elkaar in de
hoogte en daarmee tegelijkertijd in de breedte versteld worden. Dit
kan mechanisch of hydraulisch (optie) uitgevoerd worden.
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6.8.1

Mechanische hoogte-/breedteverstelling

Kettingloopwerk mechanisch
uitschuiven

1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Stempels in brede werkpositie brengen [Hoofdstuk 6.5
"Machine in arbeidspositie brengen].
3. De machine m.b.v. de stempels zo ver optillen, tot het
kettingloopwerk net ontlast is [Afb. "Kettingloopwerk ontlasten "
pos.h = max. 20 mm].

Kettingloopwerk ontlasten
4. De handpomphendels [Afb. "Handpomphendels " pos.2] op
beide vergrendelingen [Afb. "Handpomphendels " pos.1]
plaatsen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door knellingen tussen kettingloopwerk en
bodem!
Bij het bedienen van de hoogteverstelling kan zwaar letsel
door knellingen tussen kettingloopwerk en bodem ontstaan.
– Zorg ervoor dat er zich geen ledematen tussen de kettingloopwerken en de bodem bevinden.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal twee personen uitvoeren.

Handpomphendels

5. Persoon 1: Beide vergrendelingen door gelijktijdig indrukken van
de handpomphendels [Afb. "Handpomphendels " pos.2] in de
richting van de pijl losmaken. Hierbij glijdt het kettingloopwerk tot
over de bodem.
6.

Persoon 2: Beide stempels op de uit te schuiven
kettingloopwerkzijde voorzichtig naar beneden bewegen, tot het
kettingloopwerk het bodemcontact verliest en uitschuift
[Hoofdstuk 6.5 "Machine in arbeidspositie brengen].

Kettingloopwerk uitschuiven
7. Bij gewenste uitschuifhoogte de vergrendeling laten arrêteren.
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8. Ervoor zorgen, dat de vergrendeling correct is gearrêteerd.
Daarvoor moeten de hendels [Afb. "Rode pijl " pos.1] zich
telkens zelfstandig tot de rode pijl [Afb. "Rode pijl " pos.2]
hebben teruggezet.

Rode pijl

Kettingloopwerk mechanisch inschuiven

1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen]
2. Stempels in brede werkpositie brengen [Hoofdstuk 6.5
"Machine in arbeidspositie brengen].
3. De machine m.b.v. de stempels zo ver optillen, tot het
kettingloopwerk net ontlast is [Afb. "Kettingloopwerk ontlasten "
pos.h = max. 20mm].

Kettingloopwerk ontlasten

4. De handpomphendels [Afb. "Handpomphendels " pos.2] op
beide vergrendelingen [Afb. "Handpomphendels " pos.1]
plaatsen
5. Persoon 1: Beide vergrendelingen [Afb. "Handpomphendels "
pos.1] door gelijktijdig indrukken van de handpomphendels
[Afb. "Handpomphendels " pos.2] in de richting van de pijl
losmaken. Hierbij glijdt het kettingloopwerk tot over de bodem.

Handpomphendels
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6. Persoon 2: Beide stempels op de in te schuiven
kettingloopwerkzijde voorzichtig omhoog bewegen, zodat het
kettingloopwerk inschuift [Hoofdstuk 6.5 "Machine in
arbeidspositie brengen].
7. Bij gewenste inschuifhoogte de vergrendeling laten arrêteren.

Kettingloopwerk inschuiven
8. Ervoor zorgen, dat de vergrendeling correct is gearrêteerd.
Daarvoor moeten de hendels [Afb. "Rode pijl " pos.1] zich
telkens zelfstandig tot de rode pijl [Afb. "Rode pijl " pos.2]
hebben teruggezet.

Rode pijl
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6.8.2

Hydraulische hoogte-/breedteverstelling

6.8.2.1 Kettingloopwerk m.b.v. kabelafstandsbediening hydraulisch in-/uitschuiven
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– Als de kabelafstandsbediening wordt gebruikt, mag er
niemand in de werkkooi aanwezig zijn.
1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Functiekeuzeschakelaar in de middelste positie op
[Kettingloopwerk] (rood) [Afb. "Functiekeuzeschakelaar ketting "
pos.1] zetten.

Functiekeuzeschakelaar ketting
3. Met de besturingshendels [Afb. "Kabelafstandsbediening "
pos.1 en 2] de loopwerken conform de volgende tabel bedienen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door knelling tussen kettingloopwerk en bodem!
Bij het bedienen van de hoogteverstelling kan zwaar letsel
door knellingen tussen kettingloopwerk en bodem ontstaan.
– Zorg ervoor dat er zich geen ledematen tussen de kettingloopwerken en de bodem bevinden.

Kabelafstandsbediening
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Bedieningselement Bediening

Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1 naar voren

Kettingloopwerk links schuift

drukken

uit

Besturingshendel pos.2 naar voren

Kettingloopwerk rechts schuift

drukken

uit

Besturingshendel pos.1 naar achteren

Kettingloopwerk links schuift

trekken

in

Besturingshendel pos.2 naar achteren

Kettingloopwerk rechts schuift

trekken

in

6.8.2.2 Kettingloopwerk m.b.v. bedieningspaneel hydraulisch in/uitschuiven
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Bij bediening van de kabelafstandsbediening bestaat letselgevaar voor personen in de werkkooi.
– De kabelafstandsbediening alleen gebruiken, als zich
geen personen in de werkkooi bevinden.
– Alvorens het bedieningspaneel in de werkkooi te gebruiken moet de kabelafstandsbediening van de machine worden gescheiden en om opnieuw inschakelen
te vermijden in de box aan de hefboomhouder worden
opgeborgen.
1. Machine inschakelen [Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. De knevelschakelaar op het bedieningspaneel op [Kettingfunctie]
zetten [Afb. "Instelling ketting " pos.1].

Instelling ketting
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3. Met de besturingshendels [Afb. "Bedieningspaneel " pos.1 en
2] de loopwerken conform de volgende tabel bedienen.

AANWIJZING
Ervoor zorgen, dat zich aan de zijkant van de loopkettingen
geen obstakels (stoeprand etc.) bevinden, omdat deze de
loopwerkwerkverstelling zouden kunnen stoppen.

Bedieningspaneel
Bedieningselement Bediening
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Symbool

Gevolg

Besturingshendel pos.1 naar voren

Kettingloopwerk links schuift

drukken

uit

Besturingshendel pos.2 naar voren

Kettingloopwerk rechts schuift

drukken

uit

Besturingshendel pos.1 naar achteren

Kettingloopwerk links schuift

trekken

in

Besturingshendel pos.2 naar achteren

Kettingloopwerk rechts schuift

trekken

in
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6.8.2.3 Tips en aanbevelingen voor de hydraulische kettingloopwerkverstelling
Hieronder bevinden zich enkele nuttige tips voor de omgang met de
kettingloopwerkverstelling:
▄

▄

▄

▄

▄

9-7-2014

Het hydraulische verstelmechanisme is ervoor ontworpen, om de
hoogte- en breedteverstelling van het loopwerk uit te voeren, zonder dat het chassis m.b.v. stempels opgetild hoeft te worden.
Indien een verstelling van het loopwerk door ongunstige ondergrond niet mogelijk mocht zijn, moet er gebruik worden gemaakt
van het afstempelsysteem [Hoofdstuk 6.5 "Machine in arbeidspositie brengen].
Ter bescherming van de machine en de loopkettingen is de hydraulische verstelkracht beperkt. Op een vaste ondergrond zoals
straatstenen, asfalt, bevestigde schotten of op vaste grasnerf is
een hoogte- en zijkantverstelling aan de afzonderlijke kettingzijde
of aan beide kanten mogelijk.
Bij zandgrond of zacht grasveld moet er rekening mee gehouden
worden dat de loopkettingen zich afhankelijk van de verstelweg en
in het bijzonder na meerdere keren uit- en inschuiven op een punt
ingraven.
Bij een niet te vaste bodem adviseren we, de gewenste loopwerkverstelling van tevoren op vaste bodem uit te voeren of m.b.v. de
afstempeling [Hoofdstuk 6.5 "Machine in arbeidspositie brengen] het chassis vooraf op te tillen.
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6.9

Brandstoftank vullen
WAARSCHUWING
Brandgevaar door ondeskundig tanken!
Tijdens het tanken ontstaat brandgevaar wanneer dampen
ontsnappen en brandstof wordt gemorst.
– Tijdens het tanken niet roken en ervoor zorgen dat er in
de buurt geen vuur of open vlamt brandt.
– Tijdens het vullen geschikte handschoenen dragen.
– Motor uitzetten alvorens te tanken.
– Uitsluitend in goed geventileerde ruimtes of buiten tanken, aangezien ontsnappende dampen kunnen worden
ingeademd.
– De brandstoftank nooit tot boven het merkteken vullen.
– Alle gemorste brandstof alvorens de verbrandingsmotor
te starten opvegen of met daarvoor geschikte bindmiddelen opzuigen en oordeelkundig verwijderen.
1. Ervoor zorgen dat de verbrandingsmotor is uitgeschakeld
[Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Geschikte handschoenen dragen.
3. Tankdop [Afb. "Brandstoftank vullen " pos.1] van de
brandstoftank linksom losdraaien en op een schone plek bewaren.
4. Diesel tot aan de markering [Afb. "Brandstoftank vullen " pos.3]
van de vulindicator [Afb. "Brandstoftank vullen " pos.2] vullen.
5. Brandstoftank met de tankdop [Afb. "Brandstoftank vullen "
pos.1] afsluiten.
6. Eventueel gemorste brandstof opvegen alvorens de
verbrandingsmotor te starten.

Brandstoftank vullen
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6.10

Noodbedrijf
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:
▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

De hoogwerker beschikt over een noodbedrijf die het mogelijk maakt
om de hoogwerker ook zonder voedingsspanning te bedienen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige machinebewegingen!
Door ondeskundige machinebewegingen kan de machine
omkiepen. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– Het noodbedrijf is alleen ontworpen voor omlaag-,
intrek- en draaibewegingen in richting transportstand.
– Eerst het platform in richting transportstand bewegen.
Pas dan de stempels in richting transportstand bewegen.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door gedeactiveerde veiligheidsinrichtingen!
Bij de bediening van de machine via de nood- of servicemodus zijn alle veiligheidsinrichtingen buiten werking.

6.10.1 Platform-modus in noodbedrijf
1.

Netstekker eruit trekken.

2. De gekartelde schroeven van de afdekkap losmaken en de
afdekkap [Afb. "Afdekkap wisselkleppen " pos.1] afnemen.

Afdekkap wisselkleppen

9-7-2014

LEO23GT 2013

117

Storingen
3. Voor de platformmodus de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen "
pos.1] volledig indraaien.

Wisselkleppen
4. De gekartelde schroeven van de afdekkap losmaken en de
afdekkap [Afb. "Afdekkap kleppen " pos.1] afnemen.

Afdekkap kleppen

5. Handpomphendel [Afb. "Handpomp " pos.4] op de handpomp
[Afb. "Handpomp " pos.1] plaatsen.
6. De stroomregelklep [Afb. "Handpomp " pos.2] volledig
indraaien.

WAARSCHUWING

Handpomp

Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door ondeskundige bediening van de platform-modus kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Als personen of voorwerpen zich in de werkkooi bevinden, deze altijd zoveel mogelijk horizontaal houden
– Altijd eerst de armen helemaal inschuiven.
– Platform in transportstand zwenken.
– Eerst de onderarm, dan de bovenarm in transportstand
neerlaten.
7. De gewenste klep, hier bijv. "Bovenarm inschuiven" [Afb.
"Handpomp " pos.3] door indrukken bedienen en tegelijkertijd met
de handpomp [Afb. "Handpomp " pos.1] pompen, tot de
geselecteerde module de gewenste positie heeft bereikt
[Hoofdstuk 6.12 "Klepbezetting].

Opmerkingen over transportstand
8. Het platform in de transportstand zwenken tot beide
markeringspijlen [Afb. "Draaiwijzer " pos.1] recht boven elkaar
staan.

Draaiwijzer
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Opmerking over werkkooi
9. De werkkooi uitlijnen. Daarvoor de betreffende klep [Afb.
"Werkkooi uitlijnen " pos.1 of 2] indrukken.
10. Na het noodbedrijf de stroomregelklep [Afb. "Handpomp "
pos.2] en de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen " pos.1] volledig
uitdraaien.

WAARSCHUWING

Werkkooi uitlijnen

Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf
bestaat er gevaar voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden gedraaid.

6.10.2 Stempelmodus in noodbedrijf
1. Zorg ervoor dat de platformopbouw [Afb. "Platformopbouw in
transportstand " pos.1 zich in de transportstand bevindt.
2. Netstekker eruit trekken.

Platformopbouw in transportstand
3. De gekartelde schroeven van de afdekkap losmaken en de
afdekkap [Afb. "Afdekkap wisselkleppen " pos.1] afnemen.

Afdekkap wisselkleppen
4. Voor de stempelmodus de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen "
pos.1] indraaien.

Wisselkleppen
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5. De gekartelde schroeven van de afdekkap losmaken en de
afdekkap [Afb. "Afdekkap kleppen stempels " pos.1] afnemen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door ondeskundige bediening van de stempel-modus kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Machine bij het neerlaten zoveel mogelijk horizontaal
houden.

Afdekkap kleppen stempels

6. De gewenste klep [Afb. "Kleppen stempels " pos.1] door
uitdraaien van de schroef bedienen. [Hoofdstuk 6.12
"Klepbezetting]

AANWIJZING
Er kunnen ook meerdere kleppen tegelijkertijd bediend
worden.

Kleppen stempels
7. Handpomphendel [Afb. "Handpomp " pos.1] op de handpomp
[Afb. "Handpomp " pos.2] plaatsen en pompen tot de stempel
de gewenste positie heeft bereikt.
8. Na het noodbedrijf de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen " pos.1]
eruit draaien en de bediende stempelkleppen [Afb. "Kleppen
stempels " pos.1] weer volledig erin draaien.

WAARSCHUWING

Handpomp
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Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf
bestaat er gevaar voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden gedraaid.
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6.11

Servicemodus
Personeel:
▄

Geïnstrueerde persoon

Beschermende uitrusting:

Definitie van de servicemodus

▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

▄

Veiligheidshelm

Bedrijf van de hoogwerker zonder veiligheidsfuncties, alleen maar via
de hydraulische besturing zonder ondersteuning van de besturing.
Volhydraulisch bedrijf met de energietoevoer door de elektro- of verbrandingsmotor. Daarbij is het gebruik van de besturing niet voorzien
omdat dit tot problemen kan leiden.
De servicemodus is alleen toegestaan als de hoogwerker zich in een
technisch storingsvrije toestand bevindt. De servicemodus kan bijv. bij
onderhoudswerkzaamheden nodig of handig zijn.
De servicemodus is in platform-, stempel- en kettingfunctie onderverdeeld.

AANWIJZING
De servicemodus is geen noodbedrijf!
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6.11.1 Platformmodus in servicemodus via stroomaansluiting
WAARSCHUWING
Letselgevaar vanwege ontbrekende veiligheidsinrichtingen!
Uitgezonderd de noodstopfunctie zijn alle veiligheidsinrichtingen (bv. eindschakelaar) in de servicemodus buiten
werking.
– De servicemodus conform de volgende aanwijzingen
uitvoeren.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige machinebewegingen!
Door ondeskundige machinebewegingen kan de machine
omkiepen. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– De [Platformfunctie] mag enkel in servicemodus wanneer de machine is afgesteund.
1. Zorg ervoor dat de machine zich in werkpositie bevindt
[Hoofdstuk 6.5 "Machine in arbeidspositie brengen].
2. Stekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.1] met verlengsnoer
verbinden. Daarbij de maximale kabellengtes in acht nemen
[Hoofdstuk 3.6.1 "Elektromotor].

Stroomaansluiting
3. De gekartelde schroeven van de afdekking [Afb. "Afdekkap
wisselkleppen " pos.1] losmaken en de afdekking afnemen.

Afdekkap wisselkleppen
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4. Voor de platformmodus de klep [Afb. "Wisselkleppen " pos.1]
volledig indraaien.

Wisselkleppen

5. De gekartelde schroeven van de afdekkap [Afb. "Afdekkap
kleppen " pos.1] losmaken en de afdekkap afnemen.

Afdekkap kleppen

6. De stroomregelklep [Afb. "Serviceschakelaar " pos.1] volledig
indraaien.
7. Om de elektromotor te starten, de sleutelschakelaar [Afb.
"Serviceschakelaar " pos.2] rechtsom draaien en zo houden.

WAARSCHUWING

Serviceschakelaar

Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door ondeskundige bediening van de platform-modus kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Altijd eerst de telescooparmen helemaal inschuiven.
– Eerst de onderarm, dan de bovenarm in transportstand
neerlaten.
– De werkkooi altijd zo horizontaal mogelijk houden.
8. De gewenste klep door in te drukken bedienen tot de beoogde
positie is bereikt [Hoofdstuk 6.12 "Klepbezetting].

AANWIJZING
Er kunnen ook meerdere kleppen tegelijkertijd bediend
worden.
Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de snelheid van de
platformbeweging kan niet worden gereguleerd. Er zijn
alleen de standen "Open" of "Dicht".
Opmerkingen over transportstand
9. Het platform in transportstand zwenken. Daarvoor het platform zo
zwenken tot beide markeringspijlen [Afb. "Draaiwijzer " pos.1]
recht boven elkaar staan.

Draaiwijzer
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Opmerkingen over werkkooi
10. De werkkooi uitlijnen. Daarvoor de betreffende klep [Afb.
"Werkkooi uitlijnen " pos.1 of 2] bedienen om de werkkooi
automatisch horizontaal te houden [Hoofdstuk 6.12
"Klepbezetting].
11. Na de servicemodus de stroomregelklep [Afb.
"Serviceschakelaar " pos.1] en de wisselklep [Afb.
"Wisselkleppen " pos.1] volledig uitdraaien.

WAARSCHUWING

Werkkooi uitlijnen
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Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf
bestaat er gevaar voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden gedraaid.
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6.11.2 Platformmodus in servicemodus via de verbrandingsmotor
WAARSCHUWING
Letselgevaar vanwege ontbrekende veiligheidsinrichtingen!
Uitgezonderd de noodstopfunctie zijn alle veiligheidsinrichtingen (bv. eindschakelaar) in de servicemodus buiten
werking.
– De servicemodus conform de volgende aanwijzingen
uitvoeren.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige machinebewegingen!
Door ondeskundige machinebewegingen kan de machine
omkiepen. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– De [Platformfunctie] mag enkel in servicemodus wanneer de machine is afgesteund.
1. Zorg ervoor dat de machine zich in werkpositie bevindt
[Hoofdstuk 6.5 "Machine in arbeidspositie brengen].
2. Verbrandingsmotor inschakelen Motorregeling.
3. De linkerdeur [Afb. "Verbrandingsmotor " pos.1] van de
motoreenheid openen.

Verbrandingsmotor
4. Toerentalknop [Afb. "Motorregeling " pos.1] indrukken tot de
verbrandingsmotor naar maximaal 3300 omw./min [Afb.
"Motorregeling " pos.2] optrekt.

Motorregeling
9-7-2014
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5. De gekartelde schroeven van de afdekking [Afb. "Afdekkap
wisselkleppen " pos.1] losmaken en de afdekking afnemen.

Afdekkap wisselkleppen
6. Voor de platformmodus de klep [Afb. "Wisselkleppen " pos.1]
volledig indraaien.

Wisselkleppen
7. De gekartelde schroeven van de afdekkap [Afb. "Afdekkap
kleppen " pos.1] losmaken en de afdekkap afnemen.

Afdekkap kleppen
8. De stroomregelklep [Afb. "Kleppen platform " pos.1] volledig
indraaien.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door ondeskundige bediening van de platform-modus kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Altijd eerst de telescooparmen helemaal inschuiven.
– Eerst de onderarm, dan de bovenarm in transportstand
neerlaten.
– De werkkooi altijd zo horizontaal mogelijk houden.

Kleppen platform
9. De gewenste klep door in te drukken bedienen tot de beoogde
positie is bereikt [Hoofdstuk 6.12 "Klepbezetting].
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AANWIJZING
Er kunnen ook meerdere kleppen tegelijkertijd bediend
worden.
Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de snelheid van de
platformbeweging kan niet worden gereguleerd. Er zijn
alleen de standen "Open" of "Dicht".
Opmerkingen over transportstand

10. Het platform in transportstand zwenken. Daarvoor het platform zo
zwenken tot beide markeringspijlen [Afb. "Draaiwijzer " pos.1]
recht boven elkaar staan.

Draaiwijzer
Opmerkingen over werkkooi
11. De werkkooi uitlijnen. Daarvoor de betreffende klep [Afb.
"Werkkooi uitlijnen " pos.1 of 3] indrukken of de klep [Afb.
"Werkkooi uitlijnen " pos.3] bedienen om de werkkooi automatisch
horizontaal te houden [Hoofdstuk 6.12 "Klepbezetting].
12. Na de servicemodus de stroomregelklep [Afb. "Kleppen
platform " pos.1] en de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen "
pos.1] volledig uitdraaien.

WAARSCHUWING

Werkkooi uitlijnen

Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf
bestaat er gevaar voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden gedraaid.
13. Verbrandingsmotor via de sleutelschakelaar van de motorregeling
uitschakelen Motorregeling.

AANWIJZING
Door de toerentalknop in te drukken wordt de automatische
elektronische toerentalregeling van de motorregeling gedeactiveerd. De automatische toerentalregeling wordt maar
geactiveerd bij het opnieuw starten van de verbrandingsmotor.
14. Verbrandingsmotor nogmaals inschakelen Motorregeling om
ervoor te zorgen dat de motorregeling het stationair toerental
automatisch kan aanpassen.
15. Wanneer het stationair toerental is bereikt, kan de
verbrandingsmotor via de sleutelschakelaar uitgeschakeld worden
en kan de sleutel eruit worden getrokken.
9-7-2014
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6.11.3 Stempelmodus in servicemodus via stroomaansluiting
WAARSCHUWING
Letselgevaar vanwege ontbrekende veiligheidsinrichtingen!
Uitgezonderd de noodstopfunctie zijn alle veiligheidsinrichtingen (bv. eindschakelaar) in de servicemodus buiten
werking.
– De servicemodus conform de volgende aanwijzingen
uitvoeren.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige machinebewegingen!
Door ondeskundige machinebewegingen kan de machine
omkiepen. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– De [Stempelfunctie] mag enkel in servicemodus wanneer de platformopbouw zich in de transportstand bevindt.
1. Zorg ervoor dat de platformopbouw zich in de transportstand
bevindt [Afb. "Platformopbouw in transportstand " pos.1].

Platformopbouw in transportstand
2. Stekker [Afb. "Stroomaansluiting " pos.1] met verlengsnoer
verbinden. Daarbij de maximale kabellengtes in acht nemen
[Hoofdstuk 3.6.1 "Elektromotor].

Stroomaansluiting
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3. De gekartelde schroeven van de afdekking [Afb. "Afdekkap
wisselkleppen " pos.1] losmaken en de afdekking afnemen.

Afdekkap wisselkleppen
4. Voor de stempelmodus de klep [Afb. "Wisselkleppen " pos.1]
volledig indraaien.

Wisselkleppen
5. De gekartelde schroeven van de afdekkap [Afb. "Afdekkap
kleppen stempels " pos.1] losmaken en de afdekkap afnemen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door ondeskundige bediening van de stempel-modus kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Machine bij het neerlaten zoveel mogelijk horizontaal
houden.

Afdekkap kleppen stempels
6. De gewenste klep op het kleppenblok [Afb. "Kleppen stempels "
pos.1] bedienen door de klepbediening eruit te draaien
[Hoofdstuk 6.12 "Klepbezetting].

Kleppen stempels
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7. Om de elektromotor te starten, de sleutelschakelaar [Afb.
"Serviceschakelaar " pos.1] rechtsom draaien en zo houden. De
sleutelschakelaar maar aanhouden tot de stempel zijn gewenste
positie heeft bereikt.

AANWIJZING
Er kunnen ook meerdere kleppen tegelijkertijd bediend
worden.
Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de snelheid van de
platformbeweging kan niet worden gereguleerd. Er zijn
alleen de standen "Open" of "Dicht".

Serviceschakelaar

8. Na de servicemodus de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen "
pos.1] volledig eruit draaien en de klepbedieningen van de
stempels [Afb. "Kleppen stempels " pos.1] weer volledig
indraaien.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf
bestaat er gevaar voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden gedraaid.
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6.11.4 Stempelmodus in servicemodus via verbrandingsmotor
WAARSCHUWING
Letselgevaar vanwege ontbrekende veiligheidsinrichtingen!
Uitgezonderd de noodstopfunctie zijn alle veiligheidsinrichtingen (bv. eindschakelaar) in de servicemodus buiten
werking.
– De servicemodus conform de volgende aanwijzingen
uitvoeren.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundige machinebewegingen!
Door ondeskundige machinebewegingen kan de machine
omkiepen. Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– De [Stempelfunctie] mag enkel in servicemodus wanneer de platformopbouw zich in de transportstand bevindt.
1. Zorg ervoor dat de platformopbouw zich in de transportstand
bevindt [Afb. "Platformopbouw in transportstand " pos.1].
2. Verbrandingsmotor inschakelen Machine via verbrandingsmotor
in-/uitschakelen.

Platformopbouw in transportstand
3. De linkerdeur [Afb. "Verbrandingsmotor " pos.1] van de
motoreenheid openen.

Verbrandingsmotor
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4. Toerentalknop [Afb. "Motorregeling " pos.1] indrukken tot de
verbrandingsmotor naar maximaal 3300 omw./min [Afb.
"Motorregeling " pos.2] optrekt.

Motorregeling
5. De gekartelde schroeven van de afdekking [Afb. "Afdekkap
wisselkleppen " pos.1] losmaken en de afdekking afnemen.

Afdekkap wisselkleppen
6. Voor de stempelmodus de klep [Afb. "Wisselkleppen " pos.1]
volledig indraaien.

Wisselkleppen
7. De gekartelde schroeven van de afdekkap [Afb. "Afdekkap
kleppen stempels " pos.1] losmaken en de afdekkap afnemen.

WAARSCHUWING

Afdekkap kleppen stempels
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Gevaar voor letsel door ondeskundige bediening!
Door ondeskundige bediening van de stempel-modus kan
de machine kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Machine bij het neerlaten zoveel mogelijk horizontaal
houden.
– Is de gewenste positie van de stempel bereikt, dan de
klepbediening onmiddellijk indraaien en de machine
desnoods stilzetten .
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8. De klepbediening voor de gewenste klep op het kleppenblok
[Afb. "Kleppen stempels " pos.1] voorzichtig eruit draaien tot de
stempel beweegt. Zodra de stempel de gewenste positie heeft
bereikt, moet de klepbediening onmiddellijk weer worden
ingedraaid [Hoofdstuk 6.12 "Klepbezetting].

AANWIJZING
Er kunnen ook meerdere kleppen tegelijkertijd bediend
worden.
Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de snelheid van de
platformbeweging kan niet worden gereguleerd. Er zijn
alleen de standen "Open" of "Dicht".

Kleppen stempels
9. Na de servicemodus de wisselklep [Afb. "Wisselkleppen "
pos.1] volledig eruit draaien en de klepbedieningen van de
stempels [Afb. "Kleppen stempels " pos.1] weer volledig
indraaien.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door ongecontroleerde bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in het normale bedrijf
bestaat er gevaar voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen dat alle kleppen opnieuw in de oorspronkelijke stand worden gedraaid.
10. Verbrandingsmotor via de sleutelschakelaar van de motorregeling
uitschakelen.

AANWIJZING
Door de toerentalknop in te drukken wordt de automatische
elektronische toerentalregeling van de motorregeling gedeactiveerd. De automatische toerentalregeling wordt maar
geactiveerd bij het opnieuw starten van de verbrandingsmotor.
11. Verbrandingsmotor nogmaals inschakelen om ervoor te zorgen
dat de motorregeling het stationair toerental automatisch kan
aanpassen.
12. Wanneer het stationair toerental is bereikt, kan de
verbrandingsmotor via de sleutelschakelaar uitgeschakeld worden
en kan de sleutel eruit worden getrokken.
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6.12

Klepbezetting

6.12.1 Klepbezetting platform

Klepbezetting platform

Klepbezetting platform
Verklaring van de symbolen bovenste rij kleppen

Werkkooi

Platform tegen Bovenarm optil- Onderarm optil-

Bovenarm

Onderarm

linksom zwen-

de klok in

uitschuiven

uitschuiven

ken (van boven

zwenken (van

gezien)

boven gezien)

len

len

Verklaring van de symbolen onderste rij kleppen

Werkkooi recht- Platform met

Bovenarm laten Onderarm laten Bovenarm in-

Onderarm in-

som zwenken

de klok mee

zakken

schuiven

(van boven

zwenken (van

gezien)

boven gezien)
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6.12.2 Klepbezetting werkkooinivellering

Klepbezetting werkkooi-nivellering

Klepbezetting werkkooi-nivellering
Verklaring van de symbolen

Werkkooi naar voor houden

Werkkooi automatisch uitlijnen

Werkkooi naar achter houden

(alleen in werking bij bedrijf met
elektriciteitsvoorziening door stroom resp. dieselmotor)
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6.12.3 Klepbezetting stempels

Kleppen stempels

Klepbezetting stempels

Verklaring van de symbolen bovenste rij kleppen

Stempel 1 laten zakken

Stempel 2 laten zakken

Stempel 3 laten zakken

Stempel 4 laten zakken

Stempel 3 optillen

Stempel 4 optillen

Verklaring van de symbolen onderste rij kleppen

Stempel 1 optillen
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Stempel 2 optillen
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6.12.4 Klepbezetting stempels

Kleppen stempels

Klepbezetting stempels
Verklaring van de symbolen bovenste rij kleppen

Kettingloopwerk links Kettingloopwerk

Stempel 1 la-

Stempel 2

Stempel 3

Stempel 4 la-

uitschuiven

ten zakken

laten zakken

laten zakken

ten zakken

rechts uitschuiven

Verklaring van de symbolen onderste rij kleppen

Kettingloopwerk links Kettingloopwerk

Stempel 1 op-

Stempel 2

Stempel 3

Stempel 4 op-

inschuiven

tillen

optillen

optillen

tillen
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6.13

Sloten

6.13.1 Cijferslot coderen
Standaard bestaat de code van het cijferslot uit de laatste drie cijfers
van het serienummer. In het voorbeeld is het serienummer van de
hoogwerker 141123.
Cijferslot coderen

Cijferslot
1. Laatste drie cijfers van het serienummer instellen (in het voorbeeld
123).
2. Beugel omhoog trekken.
3. Beugel 180° draaien.
4. Beugel naar onder duwen.
5. Nieuw gewenst nummer invoeren (bijvoorbeeld 246).
6. Beugel omhoog trekken.
7. Beugel 180° draaien.
8. Naar onder duwen.
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6.13.2 Cijferslot bedieningspaneel
Standaard bestaat de code van het cijferslot uit de laatste drie cijfers
van het serienummer. In het voorbeeld is het serienummer van de
hoogwerker 141123.
Cijferslot coderen

Cijferslot
1. Laatste drie cijfers van het serienummer instellen (in het voorbeeld
123).
2. Bedieningsknop linksom op het symbool draaien.
3. Nieuw gewenst nummer invoeren (bijvoorbeeld 246).
4. Bedieningsknop rechtsom op het symbool draaien.
Code opzoeken met sleutel

Cijferslot
1. Sleutel insteken.
2. Sleutel 90 ° rechtsom draaien.
3. Sleutel in deze positie laten staan en bedieningsknop 180°
linksom draaien om de oorspronkelijke cijfercode te vinden.
4. Sleutel 90° rechtsom draaien en uittrekken.
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In het volgende hoofdstuk zijn mogelijke oorzaken van storingen beschreven, en hoe deze verholpen kunnen worden. Bij toegenomen
optredende storingen de onderhoudsintervallen in overeenstemming
met de daadwerkelijke belasting verkorten. Bij storingen die niet te
verhelpen zijn door de volgende aanwijzingen, contact opnemen met
de fabrikant, zie contactgegevens op pagina 2.

7.1

Veiligheidsaanwijzingen voor de storingsoplossing

Elektrische stroom

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat
levensgevaar. Ingeschakelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en leiden tot
zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische
verzorging uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw
inschakelen.

Beveiligen tegen opnieuw
inschakelen

WAARSCHUWING
Levensgevaar door onbevoegd opnieuw inschakelen!
Door onbevoegd opnieuw inschakelen van de energievoorziening tijdens het storingszoeken en het verhelpen van
storingen bestaat het gevaar op zwaar letsel en de dood
voor de personen in de gevarenzone.
– Voor aanvang van de werkzaamheden alle energievoorzieningen uitschakelen en beveiligen tegen
opnieuw inschakelen.
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Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden voor het verhelpen
van storingen

Bewegende componenten

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door ondeskundig verhelpen van storingen!
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden voor het verhelpen van storingen kunnen leiden tot zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden voor voldoende
montagevrijheid zorgen.
– Op orde en reinheid op de montageplek letten! Los op
elkaar liggende of rondslingerende componenten en
gereedschappen veroorzaken gevaar voor ongevallen.
– Met gele zegellak verzegelde verbindingen niet losmaken.
– Indien componenten verwijderd zijn, op correcte montage letten, alle bevestigingselementen weer inbouwen
en schroef-aanhaalmomenten in acht nemen Aanhaalmomenten draaikrans.
– Voor het opnieuw in bedrijf nemen het volgende in acht
nemen:
⇨ Ervoor zorgen, dat alle werkzaamheden om storingen te verhelpen conform de gegevens en aanwijzingen in deze handleiding uitgevoerd en afgesloten zijn.
⇨ Ervoor zorgen, dat zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
⇨ Ervoor zorgen, dat alle afdekkingen en veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd zijn en werken volgens de voorschriften.

WAARSCHUWING
Letselgevaar door bewegende componenten!
Roterende en/of lineair bewegende componenten kunnen
zware letsels veroorzaken.
– Voor alle werkzaamheden voor het verhelpen van storingen aan bewegende componenten de machine
uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
Wachten tot alle componenten tot stilstand zijn gekomen.
– In de gevarenzone nauw aansluitende veiligheidskleding met geringe scheurvastheid dragen.

Afgewerkte gassen

WAARSCHUWING
Levensgevaar door vergiftiging en verstikking door afgewerkte gassen!
Afgewerkte gassen kunnen bij het inademen tot verstikking
leiden, zware vergiftigingen veroorzaken en zwaar letsel
aan de ademwegen teweegbrengen.
– Bij werkzaamheden met de machine in dieselmotorbedrijf altijd voor toevoer van verse lucht zorgen.
– Bij het inademen van afgewerkte gassen de betroffen
persoon onmiddellijk van verse lucht voorzien en arts
erbij halen.
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Hete oppervlakken

WAARSCHUWING
Letselgevaar door heet oppervlak!
Oppervlakken van motorcomponenten kunnen bij het gebruik sterk opwarmen. Huidcontact met hete oppervlakken
veroorzaakt zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten zoals bijvoorbeeld uitlaatinstallatie, koeler, slangen en motorblok vermijden.
– Voor alle werkzaamheden aan motorcomponenten controleren, of deze heet zijn. Indien nodig laten afkoelen.

Hete brandstoffen

WAARSCHUWING
Letselgevaar door hete brandstoffen!
Brandstoffen (koelvloeistof, motorolie of hydraulische olie)
kunnen tijdens het bedrijf hoge temperaturen bereiken.
Huidcontact met hete brandstoffen veroorzaakt zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete brandstoffen vermijden.
– Voor alle werkzaamheden met brandstoffen controleren, of deze heet zijn. Indien nodig laten afkoelen.

Batterijen

WAARSCHUWING
Letselgevaar bij verkeerde omgang met batterijen!
Bij verkeerde omgang met batterijen bestaat het gevaar,
dat de accu's exploderen of dat gezondheidsschadelijke
vloeistof uit de batterijen komt. De vloeistof kan bij contact
met de huid invretingen aan de huid, bij inslikken zware
vergiftigingen en bij oogcontact blindheid veroorzaken.
– Nooit de contacten (plus- en min-pool) van de batterij
kortsluiten.
– Batterijen nooit op plekken gebruiken of bewaren, waar
een explosieve atmosfeer aanwezig is of waar hoge
temperaturen kunnen optreden.
– Nooit proberen om batterijen te solderen, te repareren,
qua vorm te veranderen, om te bouwen of uit elkaar te
halen.
– Batterij altijd voor toegang door onbevoegden beschermen.
– Ter voorkoming van brand, oververhitting, explosie of
uitlopen van vloeistof batterijen nooit blootstellen aan
heftige schokken, hoge gewichtsbelasting of andere
schadelijke inwerkingen. Uitgelopen vloeistof kan ontvlammen.
– Contact met uitgelopen vloeistof vermijden.
Maatregelen na contact met batterijvloeistof:
▄
▄
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Antivriesmiddel

WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid door antivriesmiddel!
De koelvloeistof van de dieselmotor bestaat uit een waterantivriesmiddel-mengsel. Antivriesmiddel kan bij
lichaamscontact, inslikken of inademen van aerosolen tot
zware gezondheidsschade leiden.
– Contact met antivriesmiddel vermijden.
– Bij de omgang met antivriesmiddel niet eten, drinken of
roken. Voor pauzes en aan het einde van het werk
handen wassen.
– Bij werkzaamheden met antivriesmiddel veiligheidshandschoenen dragen.
Maatregel na contact met antivriesmiddel:
▄
▄
▄
▄

Huid na contact met veel water afwassen.
Ogen na contact minstens 15 minuten met veel water grondig
uitspoelen en arts erbij halen.
Mond na inslikken met water uitspoelen en veel water erna drinken. Arts erbij halen.
Na inademen van aerosolen naar verse lucht gaan.

Motorolie

WAARSCHUWING
Letselgevaar door motorolie!
Motorolie bevat giftige stoffen, die ontstekingen kunnen
veroorzaken en kankerverwekkend zijn.
– Ieder huidcontact met motorolie vermijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk handen met
zeep wassen. In geen geval benzine, oplosmiddel of
andere chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Gedrag bij storingen

In principe geldt:
1. Bij storingen die een direct gevaar voor personen of voorwerpen
van waarde vormen, direct noodstop activeren.
2. Storingsoorzaak vaststellen.
3. Indien het verhelpen van de storing werkzaamheden in de
gevarenzone vereist, machine uitschakelen en tegen opnieuw
inschakelen beveiligen. Verantwoordelijke personen op de plaats
van gebruik direct over de storing informeren.
4. Afhankelijk van de soort storing, deze door geautoriseerd
vakpersoneel laten verhelpen of zelf uitvoeren.

AANWIJZING
De volgende storingstabel geeft inlichting over wie het
recht heeft de storing te verhelpen.
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7.2

Aanwijzingsmeldingen
Aanwijzingsmeldingen worden op de display in de besturingskast
weergegeven.

Weergave

Opmerking

REPLACE 3V BATT

Accu vervangen.

UNDERVOLTAGE 24 V Stuurspanning 24 V controleren.
SPI-RAM PROBLEM *

Geheugenkaart verkeerd: backup-accu vervangen. Eventueel contact opnemen
met de onderhoudsdienst (zie pagina 2).

CLOCK NOT SET

Tijd instellen

OVERVOLTAGE 24 V

Stuurspanning 24 V controleren.

KG MIN WERT

Kooiweger controleren.

CHECK

1

Bodemdruk eventueel vergrendeling van stempel 1 controleren.

CHECK

2

Bodemdruk eventueel vergrendeling van stempel 2 controleren.

CHECK

3

Bodemdruk eventueel vergrendeling van stempel 3 controleren.

CHECK

4

Bodemdruk eventueel vergrendeling van stempel 4 controleren.

CHECK

LOCK

Vergrendeling van de stempels controleren.

CHASSIS > 0,5°

Afstempeling van het chassis controleren.

TELESCOPE OUT

Telescoop is niet ingeschoven.

TELESCOPE UP

Telescoop bevindt zich niet in de transportstand.

CHECK ENGINE

Motorregeling controleren.
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7.3

Storingstabel
AANWIJZING
Indien de storing niet vermeld staat in de volgende tabellen
of niet verholpen kan worden door de beschreven maatregelen, dient u contact op te nemen met de fabrikant
(contactgegevens zie pagina 2).

AANWIJZING
Aanvullend bij de volgende tabel de handleiding van de
Kubota-dieselmotors in acht nemen Verbrandingsmotor.

Foutomschrijving

Oorzaak

Oplossing

Personeel

Dieselmotor werkt niet

Brandstoftank leeg.

Brandstoftank vullen [Hoofdstuk Geïnstrueerde
10.4 "Verbrandingsmotor].

personen

Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd (zekering, FI-

en evt. inschakelen of vervangen

personen

veiligheidsschakelaar).

[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].
Startaccu opladen [Hoofdstuk

Geïnstrueerde

10.4 "Verbrandingsmotor].

personen

Noodstopknop is geactive-

Noodstopknop ontgrendelen

Geïnstrueerde

erd.

[Hoofdstuk 2.6 "Veiligheidsin-

personen

Startaccu ontladen.

richtingen].
Geen werking bij voed-

Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

ingsspanning via het

geactiveerd (zekering, FI-

en eventueel inschakelen of ver-

personen

voedingspunt op de

veiligheidsschakelaar).

vangen

bouwplek

[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].
Verlengsnoer vervangen

Geïnstrueerde

[Hoofdstuk 3.6.1 "Elektromotor].

personen

Onjuiste kabeldiameter of

Toegestane kabellengte en kabel-

Geïnstrueerde

onjuiste kabellengte.

diameter aanhouden [Hoofdstuk personen

Verlengsnoer defect.
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Foutomschrijving

Oorzaak

Oplossing

Personeel

3.6.1 "Elektromotor].
Noodstopknop is geactive-

Noodstopknop ontgrendelen

Geïnstrueerde

erd.

[Hoofdstuk 2.6 "Veiligheidsin-

personen

richtingen].
Geen bediening van de

Sleutelschakelaar in de

onderbesturing mogelijk werkkooi staat op "I",

Geen platformfunctie

Sleutelschakelaar in de werkkooi

Geïnstrueerde

op "0" zetten, noodstopknop ont-

personen

noodstopknop is geactive-

grendelen [Hoofdstuk 2.6 "Vei-

erd.

ligheidsinrichtingen].

Sleutelschakelaar in de

Sleutelschakelaar in de werkkooi

Geïnstrueerde

op "I" zetten.

personen

Noodstopknop is geactive-

Noodstopknop ontgrendelen

Geïnstrueerde

erd.

[Hoofdstuk 2.6 "Veiligheidsin-

personen

vanuit werkkooi mogelijk werkkooi staat op "0".

richtingen].
Niet correct gesteund

Machine correct steunen

Geïnstrueerde

[Hoofdstuk 6.5 "Machine in ar-

personen

beidspositie brengen].
Ketting bewegen niet

Schakelaarstand op de

Knevelschakelaar op "Kettingfunc- Geïnstrueerde

mogelijk

kabelafstandsbediening of

tie" zetten [Hoofdstuk 6.4 "Ma-

op het bedieningspaneel

chine rijden].

personen

foutief.
Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd (zekering, FI-

en eventueel inschakelen of ver-

personen

veiligheidsschakelaar).

vangen.
[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].

Afstempelen niet moge- Schakelaarstand op de

Knevelschakelaar op "Stempelen"

Geïnstrueerde

lijk

kabelafstandsbediening of

zetten [Hoofdstuk 6.5 "Machine

personen

op het bedieningspaneel

in arbeidspositie brengen].

foutief.
Machine niet in transport-

Machine in transportstand brengen Geïnstrueerde

stand.

[Hoofdstuk 6.7 "Machine in

personen

transportstand brengen].
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Oorzaak

Oplossing

Personeel

Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd (zekering, FI-

en eventueel inschakelen of ver-

personen

veiligheidsschakelaar).

vangen
[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].

Geen platformfunctie

Schakelaarstand op de

Knevelschakelaar op "Platform"

Geïnstrueerde

mogelijk

kabelafstandsbediening of

zetten [Hoofdstuk 6.6 "Machine

personen

op het bedieningspaneel

bedienen].

foutief.
Noodstopknop is geactive-

Noodstopknop ontgrendelen

Geïnstrueerde

erd.

[Hoofdstuk 2.6 "Veiligheidsin-

personen

richtingen].
Niet correct gesteund

Afsteuning controleren

Geïnstrueerde

[Hoofdstuk 6.5 "Machine in ar-

personen

beidspositie brengen]
Geen of te geringe voe-

Voedingsspanning controleren

Elektricien

Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd (zekering, FI-

en eventueel inschakelen of ver-

personen

veiligheidsschakelaar).

vangen

dingsspanning.

[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].
Uitschuiven bovenarm

Bovenarm ligt in transport-

Bovenarm uit de transportbe-

Geïnstrueerde

niet mogelijk

bescherming.

scherming tillen [Hoofdstuk 6.6

personen

"Machine bedienen].
Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd (zekering, FI-

en eventueel inschakelen of ver-

personen

veiligheidsschakelaar).

vangen
[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in-
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Oorzaak

Oplossing

Personeel

/uitschakelen].
Zwenken niet mogelijk

Boven- en onderarm nog in Onderarm uit de transportbe-

Geïnstrueerde

de transportbescherming.

personen

scherming tillen [Hoofdstuk 6.6
"Machine bedienen].

Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd (zekering, FI-

en eventueel inschakelen of ver-

personen

veiligheidsschakelaar).

vangen
[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].
Afstempeling controleren

Geïnstrueerde

bedieningspaneel knip-

[Hoofdstuk 6.5 "Machine in ar-

personen

pert

beidspositie brengen].

Groene lamp op het

Niet correct gesteund.

Rode lamp op het be-

Tijdens het starten bedie-

Noodstopknop bedienen en weer

Geïnstrueerde

dieningspaneel brandt

ningshendel uitgestuurd.

ontgrendelen.

personen

constant

Besturing opnieuw starten.
Systeemfout

Onderhoudsdienst bellen.

Geïnstrueerde
personen

Rode lamp op het be-

Kooiniveau boven ± 5°

dieningspaneel knippert gekanteld.

Kooi via klepsturing (noodbedie-

Geïnstrueerde

ning) uitlijnen [Hoofdstuk 6.10

personen

"Noodbedrijf].
Rode en groene lamp

Veiligheidselementen zijn

Veiligheidselementen controleren

Geïnstrueerde

branden nooit

geactiveerd (zekering, FI-

en evt. inschakelen of vervangen

personen

veiligheidsschakelaar).

[Hoofdstuk 7.6.1 "Zekeringen
vervangen] of [Hoofdstuk 7.6.2
"Veiligheidsschakelaar in/uitschakelen].

Motorpomp loopt en
slaat af

Hydraulische slang geknikt

Hydraulische slangen controleren.

Vakpersoneel

Drukfilter vervuild.

Filterinzetstuk vervangen

Vakpersoneel

[Hoofdstuk 9 "Onderhoud].
Motorpomp loopt, maar

Handwiel van handpomp

geen druk in systeem

losgeraakt.
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Oorzaak

Cilinder daalt zelfstandig Hydraulische installatie
defect.

Oplossing

Personeel

Machine direct stopzetten en on-

Geïnstrueerde

derhoudsdienst bellen.

personen

Luid motorpompgeluid

Te weinig hydraulische olie Peil hydraulische olie controleren

Geïnstrueerde

en rijbewegingen ver-

in de tank, hydraulische

en eventueel bijvullen

personen

tragen tot stilstand

installatie niet dicht.

[Hoofdstuk 9 "Onderhoud].
Onderhoudsdienst bellen.

Geen spanning op het

Voeding netspanning on-

Voeding netspanning controleren.

Elektricien

stopcontact in de werk-

derbroken.

kooi

Stekker niet in stopcontact. Stekker insteken [Hoofdstuk 6.3 Geïnstrueerde
"Machine in-/uitschakelen].

personen

Beveiligingselementen zijn

Zekeringen controleren

Geïnstrueerde

geactiveerd.

[Hoofdstuk 7.6.2 "Veiligheids-

personen

schakelaar in-/uitschakelen].
Hoge slijtage van de

Aandrijfkrans sterk versle-

rupsband

ten.

Staaldraden van de

Overmatige spanning van

rupsbanden gebroken

de kettingbanden door in-

Onderhoudsdienst bellen.

Geïnstrueerde
personen

Onderhoudsdienst bellen.

Geïnstrueerde
personen

geklemde stenen, abrupt
draaien op ruwe ondergrond, defect veerpakket,
bevroren materiaal tussen
de loopwielen.
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7.4

Foutcodelijst
Storingen en foutcodes worden op de display ob de besturingskast
getoond.

AANWIJZING
Bij enkele meldingen kan de aanvulling CM resp. CS verschijnen. Dit heeft betrekking op de overeenkomstige kaart,
vanaf waar de foutmelding werd geactiveerd.
– CM – CAN MASTER (master-kaart) (kaart in de besturingskast)
– CS – CAN SLAVE (slave-kaart) (kaart aan de binnenkant van de deur naar de besturingskast)

Code

Beschrijving

1

Softwarefout / hardwarefout.

2

Softwarefout / hardwarefout.

3

Softwarefout / hardwarefout.

4

Hardwarefout microprocessor.

5

Ingangen voor bodemdruk van stempel 1 controleren.

6

Ingangen voor bodemdruk van stempel 2 controleren.

7

Ingangen voor bodemdruk van stempel 3 controleren.

8

Ingangen voor bodemdruk van stempel 4 controleren.

9

Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 1 controleren.

10

Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 2 controleren.

11

Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 3 controleren.

12

Ingangen voor de positieschakelaar "Breed afgestempeld" stempel 4 controleren.

13

Veiligheidsrelais 1, bewakingscontact controleren.

14

Veiligheidsrelais 2, bewakingscontact controleren.

15

Veiligheidsrelais 3, bewakingscontact controleren.

16

Veiligheidsrelais 4, bewakingscontact controleren.

17

Ingangen voor de positieschakelaar "Telescooparm opgelegd" controleren.

18

Als bij het inschakelen van de besturing wordt gezien, dat de stempels niet vergrendeld zijn, mag
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Code

Beschrijving
er geen positieschakelaar voor de stempelhoogte bediend zijn.

19

Joystick 1 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

20

Joystick 2 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

21

De Joysticks op het best.paneel werden bij de start van de machine uitgestuurd of zijn defect
(vrijgavecontact).

22

De Joysticks op de kabelafst.bedien. werden bij de start van de machine uitgestuurd of zijn defect
(vrijgavecontact).

23

Joystick 1 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

24

Joystick 2 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

25

Joystick 3 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

26

Joystick 4 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

27

Knop 1 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.

28

Knop 2 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.

29

Knop 3 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.

30

Knop 4 van de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.

31

De knevelschakelaar voor de activering van de beweging Kooidraaien aan de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.

32

De knevelschakelaar voor de activering van de bewegingen op de kabelafstandsbediening werd
bediend of is defect.

33

De knevelschakelaar voor de activering van de automatische afsteuning op de kabelafstandsbediening werd bediend of is defect.

34

Een van de knevelschakelaars voor de instelling van het kooiniveau werd bediend of is defect.

35

Bij het inschakelen van de machine was spanning aan de uitgangszijde aanwezig of een uitgangsdriver is defect.

36

De spanning van de back-up-accu bedraagt meer dan 4 V, accu vervangen of hardwarefout in de
besturing.

37

De voedingsspanning is onder 17 V gedaald.

38

De voedingsspanning is hoger dan 32 V gestegen.
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39

De gemeten hoek mag bij opgelegde telescoop een bepaalde waarde niet overschrijden. Eventueel
zet de positieschakelaar zich vast in de oplage.

40

Het relais "Vrijgave chassis" moet gecontroleerd worden.

41

De machine werd bij smalle afsteuning te ver gezwenkt of de draaisensor is defect.

42

De machine werd bij eenzijdig brede afsteuning te ver gezwenkt of de draaisensor is defect.

43

De machine werd bij brede afsteuning te ver gezwenkt of de draaisensor is defect.

44

Het maximale zwenkbereik werd overschreden of de draaisensor is defect.

45

Vergelijkingsfout van de zwenkhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren afstellen.

46

Stand van de hoeksensoren controleren. Evt. opnieuw nullen of instellen.

47

De telescooparm werd te ver opengesteld resp. de draaisensor is defect.

48

Druksensoren controleren.

49

Druksensor op toegestane waarden controleren.

50

De voor deze situatie gemeten druk is te laag. De telescooparm wordt afgesteund of de druksensor
is defect.

51

De positieschakelaar voor "Telescooparm ingeschoven" is defect.

52

Softwarefout / hardwarefout.

53

Softwarefout / hardwarefout.

54

Hardwarefout SPI-Real Time Clock (Real-time-klok).

55

Machine werd meerdere dagen niet uitgeschakeld en moet opnieuw worden gestart.

56

Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.

57

Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.

58

Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.

59

Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en Slave.

60

Veiligheidsrelais 1 bewakingscontact controleren.

61

Veiligheidsrelais 2 bewakingscontact controleren.

62

Veiligheidsrelais 3 bewakingscontact controleren.

63

Veiligheidsrelais 4 bewakingscontact controleren.
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64

De telescooparm werd te ver opengesteld of de draaisensor is defect.

65

De lastcurve werd foutief opgeslagen. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.

66

De lastcurve wijkt te ver van de basiscurve af. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.

67

De waarden van de lastcurve zijn foutief. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.

68

De hoekwaarden in de lastcurve komen niet met de standaardwaarden overeen. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.

69

Het aantal stempelplaatsen komt niet met de standaardwaarden overeen. Lastcurven controleren
en opnieuw opslaan.

70

Fout bij de controle van de lastcurve. Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.

71

Fout bij de berekening van de lastgrens. Lastcurven en hoeksensoren van de telescooparm controleren.

72

De maximale stroom van de kooiweger werd overschreden, kooiweger controleren.

73

De minimale stroom van de kooiweger werd niet bereikt, kooiweger controleren.

74

Het geldige meetbereik van de kooiweger werd overschreden, kooiweger controleren.

75

Kooiweger levert verschillende waarden, kooiweger controleren.

76

Softwarefout.

77

Kalibratiewaarden van de uitgangen foutief, waarden controleren of fabrieksinstellingen laden.

78

Softwarefout / hardwarefout.

79

Softwarefout / hardwarefout.

80

Joystickwaarden foutief. Joysticks en hun parametrisering controleren.

81

Joystickwaarden van de radiobediening foutief. Radiobediening controleren.

82

Kalibratiewaarden van de Joysticks foutief, waarden controleren of fabrieksinstellingen laden.

83

Tweede besturing via de interne CAN-bus niet bereikbaar. Controleren van de CAN-verbinding en
de tweede besturing.

84

Bij het starten van deze besturing was de tweede besturing reeds gestart. Stroomvoorziening en
CAN-bus controleren.

85

Interne CAN-bus controleren.

86

Interne CAN-bus controleren.
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87

Interne CAN-bus controleren.

88

Softwarefout.

89

Interne CAN-bus controleren.

90

Externe CAN open-bus controleren.

91

Externe CAN open-bus controleren.

92

Externe CAN open-bus controleren.

93

Externe CAN open-bus controleren.

94

Radiozender en radio-ontvanger controleren / Externe CAN open-bus controleren.

95

Radiozender en radio-ontvanger controleren / Externe CAN open-bus controleren.

96

De Offset-waarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor controleren en opnieuw afstellen.

97

Fout bij het inlezen van de hoeksensoren op de telescooparm. Draaisensor en toevoerleiding controleren.

98

Fout bij het inlezen van de draaisensor. Draaisensor en toevoerleiding controleren.

99

Fout bij het inlezen van de zwenkhoeksensors. Draaisensor en toevoerleiding controleren.

100

Afstelwaarden van de draaisensor foutief, waarden controleren en draaisensor opnieuw afstellen.

101

Softwarefout / hardwarefout.

102

EEPROM geheugeninhoud foutief. Afstelfuncties uitvoeren.

103

Softwarefout / hardwarefout.

104

Softwarefout / hardwarefout.

105

Softwarefout / hardwarefout.

106

RAM geheugeninhoud foutief. Machine opnieuw starten of RAM-lijsten wissen.

107

Softwarefout / hardwarefout.

108

Softwarefout / hardwarefout.

109

Softwarefout / hardwarefout.

110

Softwarefout / hardwarefout.

111

Softwarefout / hardwarefout.
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112

Softwarefout / hardwarefout.

113

Softwarefout / hardwarefout.

114

Softwarefout / hardwarefout.

115

Softwarefout / hardwarefout.

116

Softwarefout / hardwarefout.

117

Softwarefout / hardwarefout.

118

De afsteunhoek ligt in een ongeldig bereik of hellingsensor is defect.

119

Fout werd door een andere besturing herkend. Foutgeheugen op de tweede besturing uitlezen.

120

Softwarefout / hardwarefout.

121

De SW-versie werd gewijzigd. SW-versie met TODAC aanpassen.

122

Ingangen voor de positieschakelaar "Middenpositie kooidraaien" controleren.

123

Ingangen voor de positieschakelaar "Kooipositie omlaag brengen OK" controleren.

124

Ingangen voor de positieschakelaars "Lage werkhoogte" controleren.

125

De vrijgaveknop USA werd bij de start van de machine bediend of is defect.

126

Ingangen van de positieschakelaar "Onderarm" controleren.

127

Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 1 controleren.

128

Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 2 controleren.

129

Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 3 controleren.

130

Ingangen voor de stempelvergrendeling van stempel 4 controleren.

131

Vergelijkingsfout van de onderarmhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren afstellen.

132

Het maximale onderarmhoeken werd overschreden of de draaisensor is defect.

133

Vergelijkingsfout van de verschilhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren afstellen.

134

Het maximale bovenarmhoeken werd overschreden of de draaisensor is defect.

135

De Offset-waarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor onderarm controleren en
opnieuw afstellen.

136

Joystick 3 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.

137

Joystick 4 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd of is defect.
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138

Hellingssensor voor het kooiniveau controleren / Externe CANopen-bus controleren.

139

Hellingssensor voor het kooiniveau controleren / Externe CANopen-bus controleren.

140

Hellingssensor voor het kooiniveau levert verschillende waarden. Sensor controleren.

141

De maximale hellingshoek voor het kooiniveau werd overschreden. Sensor of kooiniveauaansturing controleren

142

Hellingssensor voor het kooinveau defect. Sensor controleren.

143

Ongeldige parameters voor de aansturing van het kooiniveau. Parameterinstelling uitvoeren.

144

Softwarefout / hardwarefout.

145

Draaihoeksensor op de werkkooi defect. Sensor en toevoerleiding controleren.

146

De minimale bovenarmhoek werd niet bereikt of de draaisensor is defect.

147

De minimale verschilhoek werd niet bereikt of de draaisensor is defect.

148

De maximale verschilhoek werd overschreden of de draaisensor is defect.

149

De minimale onderarmhoek werd niet bereikt of de draaisensor is defect.

150

De onderarm mag alleen naar beneden gebracht zijn, als de eindschakelaars Onderarm Ingeschoven bediend zijn.

151

De Offset-waarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor controleren en opnieuw afstellen.

152

Ingangen voor de positieschak. ‘Bovenarm opgelegd’ controleren.

153

De gemeten hoek mag bij opgelegde bovenarm een bepaalde waarde niet overschrijden. Evt. zet
de positieschakelaar zich vast in de oplage.

154

De Offset-waarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor bovenarm controleren en
opnieuw afstellen.

155

De positieschakelaar voor Ingeschoven van de bovenarm is defect.

156

De schakelaar voor de activering van de Home-functie op het besturingspaneel werd bediend of is
defect.

157

Hellingssensor voor het kooiniveau heeft een ongeldige meetwaarde gestuurd. De meetwaarde is
buiten het meetbereik.
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158

De verschilhoek werd bij opgetilde onderarm overschreden of de draaisensor is defect.

159

De verschilhoek werd bij opgetilde onderarm overschreden of de draaisensor is defect.

160

Laatste foutinvoer (Nummer verschijnt niet)
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7.5

Aanwijzingen over rupsband

Schadevorm

Schadevorm

In bedrijf is de rupsband onderhevig aan een normale slijtage. In de
volgende tabel worden enkele schadevormen verklaard.
Mogelijke oorzaak

Scheuren in het

▄

profiel

▄
▄

Scheuren aan de

▄

buitenkant van de

▄

zijkant
Scheuren aan de

▄

Opmerking

Hard gebruik op stenen.

Geen belemmering voor het gebruik.

Oversteken van scherphoekige of hoge obstakels.
Bij oude, weinig gebruikte
kettingen eventueel materiaalvermoeiing als gevolg van
bochtbelasting.
Hard gebruik op stenen.

Geen belemmering voor het gebruik.

Oversteken van scherphoekige of hoge obstakels.
Verschillende oorzaken.

Geen belemmering voor het gebruik.

Normale slijtage door de nok
van het aandrijfwiel.

Kettingspanning in acht nemen. Door sterke

binnenkant bij de
metalen kern
Slijtage van de
metalen kern

▄
▄

Slijtage van het

▄

profiel

▄

Verhoogde slijtage door gebruik op sterk zanderige ondergrond.
Normale verschijnsels

slijtage kan de metalen kern worden verbogen. Dit
kan bij gevorderde slijtage leiden tot breuk. Rupsbanden vroegtijdig vervangen.
Afhankelijk van het inzetbereik moeten de rups-

Afhankelijk van het inzetbereik banden net zo vroeg worden vervangen. In prinvroeger of later.
cipe kan toch worden gereden, tot er geen profiel
meer aanwezig is.

Tegenmaatregelen

▄
▄
▄
▄

Voorzichtig rijgedrag op moerassige bodem, met name bij het sturen.
Bij een merkbare rijweerstand eerst de oorzaak vaststellen. Niet
met geweld verder rijden.
Voorzichtig bij het rijden in onbegaanbaar en heuvelachtig land,
met name bij het sturen.

▄

Stuurmanoeuvre met gepaste voorzichtigheid uitvoeren.

▄

Kettingloopwerk na afloop van de werkzaamheden evt. reinigen.

▄

158

Korte dagelijkse visuele controle.

Wanneer er gevaar voor vorst bestaat, de binnenkant van het onderstel resp. de ketting reinigen door het rijden op schone grond.
Vervolgens de machine op houten planken zetten.
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7.6

Werkzaamheden voor het verhelpen van storingen

7.6.1

Zekeringen vervangen
Personeel:
▄

Vakpersoneel

Beschermende uitrusting:

Elektrische stroom

▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat
levensgevaar. Ingeschakelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en leiden tot
zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische
verzorging uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw
inschakelen.
– Bij het vervangen van zekeringen de correcte opgegeven stroomsterkte in acht nemen.

Zekering in de besturingskast aan
de hefarmhouder

1. Machine uitschakelen, eventueel netstekker eruit trekken.

Afdekkap besturingskast

3. Deur van de besturingskast [Afb. "Besturingskast hefarmhouder
" pos.1] met de meegeleverde dubbelbaardsleutel [Hoofdstuk
4.6.1 "Sleutel] openen.

2. Afdekkap van de besturing [Afb. "Afdekkap besturingskast "
pos.1] verwijderen.

Besturingskast hefarmhouder
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4. De zekering bevindt zich in de besturingskast [Afb.
"Besturingskast hefarmhouder " pos.1]. Defecte zekering door
een gelijkwaardige, nieuwe zekering vervangen. De exacte
bedekking kan van het stroomschema [Hoofdstuk 10.1
"Aansluitschema] weggenomen worden.
5. Deur van de besturingskast [Afb. "Besturingskast hefarmhouder
" pos.1] sluiten en met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.
6. Afdekking [Afb. "Afdekkap besturingskast " pos.1] weer
aanbrengen.

Besturingskast hefarmhouder

Zekeringen in de besturingskast
aan het chassis

1. Machine uitschakelen, evt. netstekker eruit trekken
2. Deur van de besturingskast [Afb. "Besturingskast chassis "
pos.1] met de meegeleverde dubbelbaardsleutel [Hoofdstuk
4.6.1 "Sleutel] openen.

Besturingskast chassis
3. De zekering bevindt zich in de besturingskast [Afb.
"Besturingskast chassis " pos.1]. Defecte zekering door een
gelijkwaardige, nieuwe zekering vervangen. De exacte bezetting is
te vinden in het stroomschema [Hoofdstuk 10.1
"Aansluitschema].
4. Deur van de besturingskast [Afb. "Besturingskast chassis "
pos.1] sluiten en met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.

Besturingskast chassis
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Zekeringen verbrandingsmotor
1. Onderhoudsklep [Afb. "Verbrandingsmotor " pos.1] openen.

Verbrandingsmotor
2. De zekeringen bevinden zich op de zekeringenhouder [Afb.
"Zekeringen " pos.1]. Defecte zekering door een gelijkwaardige
zekering vervangen. De exacte bedekking kan van het
stroomschema [Hoofdstuk 10.1 "Aansluitschema] weggenomen
worden.
3. Onderhoudsklep [Afb. "Verbrandingsmotor " pos.1] sluiten.

Zekeringen
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7.6.2

Veiligheidsschakelaar in-/uitschakelen
Personeel:
▄

Vakpersoneel

Beschermende uitrusting:

Elektrische stroom

▄

Veiligheidskleding

▄

Veiligheidsschoenen

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat
levensgevaar. Ingeschakelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en leiden tot
zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische
verzorging uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw
inschakelen.
– Bij het vervangen van zekeringen de correcte opgegeven stroomsterkte in acht nemen.
1. Machine uitschakelen, eventueel netstekker eruit trekken
[Hoofdstuk 6.3 "Machine in-/uitschakelen].
2. Deur van de besturingskast [Afb. "Besturingskast chassis "
pos.1] met de meegeleverde dubbelbaardsleutel [Hoofdstuk
4.6.1 "Sleutel] openen.

Besturingskast chassis
3. Aardlekschakelaar [Afb. "Besturingskast chassis " pos.1] of de
zekering voor het stopcontact in de werkkooi [Afb.
"Besturingskast chassis " pos.2] in- of uitschakelen.
4. Deur van de besturingskast Kooiarmcentrering neerleggen pos.2]
sluiten en met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.
5. Deur van de besturingskast [Afb. "Besturingskast chassis "
pos.1] sluiten en met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.

Besturingskast chassis
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Verwijdering
Nadat het gebruikseinde is bereikt, moet de machine naar een milieuvriendelijke afvalverwerking worden gebracht.

Elektrische stroom

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onderdelen bestaat
levensgevaar. Ingeschakelde elektrische onderdelen kunnen ongecontroleerde bewegingen maken en leiden tot
zeer zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de elektrische
verzorging uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw
inschakelen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onjuiste verwijdering!
Ondeskundige verwijdering kan tot zwaar letsel leiden.
– Verwijdering alleen door toegelaten vakkundige bedrijven laten uitvoeren.
Voor zover er geen terugname- of verwijderingsovereenkomst gemaakt werd, uit elkaar gehaalde onderdelen naar recyclingpunt brengen:
▄

Alle vloeistoffen milieuvriendelijk verwijderen.

▄

Metaal tot schroot verwerken.

▄

Kunststof elementen naar recyclingpunt brengen.

▄

Overige componenten op materiaalgesteldheid gesorteerd verwijderen.

AANWIJZING
Gevaar voor het milieu door onjuiste verwijdering!
Door onjuiste verwijdering kunnen gevaren voor het milieu
ontstaan.
– Elektronisch afval, elektronische componenten,
smeermiddelen en andere hulpstoffen door toegelaten
vakkundige bedrijven laten verwijderen.
– Bij twijfel over milieuvriendelijke verwijdering informeren bij de plaatselijke gemeentelijke instanties of speciale vakkundige afvalverwerkingsbedrijven.

9-7-2014

LEO23GT 2013

163

