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Uwaga!Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i 

zrozumieć zasady zawarte w tej instrukcji. W przypadku naruszenia 

zasad, za konsekwencje odpowiada operator. 

 

 Prosimy sprawdzić etykiety ostrzegawcze po otrzymaniu maszyny. Skontaktuj się z 

producentem, jeśli są jakieś różnice 
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 Instrukcja obsługi 

1. Zasady bezpieczeństwa 

1.1 Instrukcje przed uruchomieniem 

 
Zagrożenie 
Nieprzestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji spowoduje 
śmierć lub poważne obrażenia ciała. 
Operacji nie należy rozpoczynać, chyba że: 

Zrozumiałeś i przećwiczyłeś zasady bezpiecznej obsługi maszyny w tym zakresie  

1 Unikaj niebezpiecznych sytuacji. 
Poznaj i zrozum zasady bezpieczeństwa przed przejściem do następnego kroku 
2 Zawsze przeprowadzaj kontrole przed rozpoczęciem pracy. 
3 Zawsze wykonuj testy funkcjonalne przed użyciem. 
4 Sprawdź miejsce pracy. 
5 Używaj maszyny tylko zgodnie z przeznaczeniem projektowym maszyny. 
  Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj instrukcji producenta i zasad bezpieczeństwa - Instrukcje 
bezpieczeństwa i etykiety na maszynie. 
  Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa użytkownika i przepisów w miejscu pracy. 
  Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji rządowych. 
  Jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny. 
Niebezpieczeństwa 
Symbole, kod kolorów i tekst symboliczny użyte w produktach CFMG mają następujące znaczenie: 
Znak ostrzegawczy - służy do ostrzegania przed obrażeniami ciała. Przestrzegaj wszystkich 
informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych po tym znaku, aby uniknąć możliwych 
obrażeń ciała lub śmierci。 
Czerwony oznacza niebezpieczną sytuację. Niezastosowanie się do tego może spowodować 
śmierć lub poważne obrażenia. 
UWAGA! Pomarańczowy, oznacza niebezpieczną sytuację. W przypadku uniknięcia może to 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. 
Ostrożnie żółty, Wskazuje niebezpieczną sytuację. W przeciwnym razie może to spowodować 
niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała. 
Niebieski oznacza niebezpieczną sytuację. Niezastosowanie się do tego może spowodować  
 
uszkodzenie mienia. 



4 

                         TOR-INDUSTRIES 
      

 

 
Niebiezpiecznie jest nie prawidłowe używanie podnośnika : patrz rysunek :  

 

1.2 Przeznaczenie 

Jedynym przeznaczeniem maszyny jest podnoszenie ludzi, narzędzi i materiałów na naziemne 
stanowisko pracy. 
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1.3 Konserwacja etykiet bezpieczeństwa 

 
Wymień wszystkie brakujące lub uszkodzone znaki bezpieczeństwa, aby pamiętać o 
bezpieczeństwie operatorów. 
Do czyszczenia etykiety bezpieczeństwa używaj neutralnego mydła i czystej wody. 
Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić 
materiał etykiet ostrzegawczych. 

1.4 Rodzaje zagrożeń 

  Zagrożenie porażeniem 
Winda nie jest izolowana; i żadna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym nie będzie 
zapewniona, gdy ludzie dotkną przewodów lub zbliżą się do nich. 

 

Należy zachować wystarczającą bezpieczną odległość od linii energetycznych i pomieszczenia ze 
sprzętem elektrycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami rządowymi oraz 
instrukcjami przedstawionymi w poniższej tabeli. 

Napięcie Wymagane miejsce 
0～300V Nie dotykać 

300V～50KV 3.05m 
50KV～200KV 4.60m 
200KV～350KV 6.10m 
350KV～500KV 7.62m 
500KV～750KV 10.67m 
750KV～1000KV 13.72m 

 
Proszę wziąć pod uwagę wpływ silnej bryzy lub podmuchu na ruchy pomostu oraz kołysanie i 
wypadanie drutów. 
 
Proszę trzymać się z dala od podnośnika, jeśli dotyka on przewodów pod napięciem. Przed 
odcięciem zasilania operatorzy na ziemi lub platformie nie mogą dotykać ani obsługiwać 
podnośnika. 
 
Nie obsługuj podnośnika podczas burzy  
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Windę należy traktować jako przewód uziemiający podczas spawania. 

Niebezpieczeństwo wywrócenia 

Całkowite obciążenie osób, sprzętu i materiałów na peronie nie może przekraczać max. 
ładowność platformy i platformy rozsuwanej. 
 

Maks. ładowność-CFPT0608    

Maks. Dozwoleni pracownicy （na 
platformie) 

2  Maks. Dopuszczalny 
pracownik （na zewnątrz） 

1  

max. ładowność 320kg max. ładowność wysuwanej 
platformy 

113 kg 

Maks. ładowność - CFPT0810    

Maks. Dopuszczalna ilość 
pracowników （na platformie） 

2 max. ładowność 320 kg 

max. ładowność wysuwanej platformy 113 kg     

Maks. ładowność - CFPT1012    

Maks. Dozwoleni pracownicy 
（wewnątrz / na zewnątrz） 

2  max. ładowność 320 kg 

max. ładowność wysuwanej platformy 113 kg   

max. ładowność 320kg max. ładowność wysuwanej 
platformy  

113 kg 

Max. ładowność CFPT1214    

Maks. Dozwoleni pracownicy （tylko w 
platformie） 

2  MaX Ładowność 320kg 

max. ładowność wysuwanej platformy 113 kg    

Max. ładowność CFPT1416DC     

Maks. Dozwoleni pracownicy （w 
platformie) 

2  Maks. Dozwoleni 
pracownicy na zewnątrz 

1  

max.ładowność 320kg max. ładowność 
wysuwanej platformy 

113kg 

Max. ładowność- CFPT0810DC     

Maks. Dozwoleni pracownicy （w 
platformie) 

2  max. ładowność 320 kg 

max. ładowność wysuwanej platformy 113 kg   

Max. ładowność- CFPT1012DC    

Maks. Dozwoleni pracownicy （w 
platformie) 

2  max. ładowność 320 kg 

max. ładowność wysuwanej platformy 113 kg   

max. ładowność 320 kg   

Max. ładowność CFPT1214DC    

Maks. Dozwoleni pracownicy （tylko w 
p） 

2    
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max. ładowność 320 kg max. ładowność 
wysuwanej platformy 

113 kg 

 
 
Platforma złożona                Platforma wysunięta 

 

1.5 Bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Platformę można podnosić tylko na twardym i płaskim podłożu, z prędkością jazdy nie większą 
niż 0,8 km / h 
 
Zasady bezpieczeństwa 

 
Nie traktuj alarmu przechyłu jako wskaźnika poziomu. Alarm w podwoziu i platformie nie włączy 
się, chyba że winda jest mocno pochylona. 
 
Jeśli włączy się alarm przechyłki: 
Opuść platformę i ustaw windę na twardym i płaskim podłożu. Jeśli alarm włączy się podczas 
podnoszenia podnośnika, pozwól platformie ostrożnie opuścić. 
 
Do użytku na zewnątrz nie należy podnosić platformy, gdy prędkość wiatru przekracza 12,5 m / s; 
w takiej sytuacji należy natychmiast opuścić platformę i zatrzymać operację. 
 
Zatrzymaj operację przy silnym wietrze lub w porywach. Prosimy nie powiększać powierzchni 
platformy lub ładunków, aby zwiększyć całkowitą powierzchnię wystawioną na działanie wiatru, a 
tym samym zmniejszyć stabilność podnośnika. 

 
Jeśli podnośnik jest utrudniony, utknie lub nie może normalnie podróżować z powodu przeszkód 
spowodowanych przez przedmioty w pobliżu, proszę nie podnosić platformy za pomocą 
kontrolera platformy. Wszystkie osoby muszą trzymać się z dala od platformy przed 
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podniesieniem jej za pomocą kontrolera naziemnego. 
 
Gdy podnośnik jest złożony, należy jechać powoli po wyboistej drodze, niestabilnej nawierzchni, 
zboczach lub w innych niebezpiecznych sytuacjach. 
 
Kiedy podnośnik jest podniesiony, nie pozwól mu poruszać się po wyboistej drodze, niestabilnej 
nawierzchni lub w innych niebezpiecznych sytuacjach. 
 
Nie rysuj ani nie wyciągaj żadnych przedmiotów poza platformę. 

 

Model  
Miejsce 
robocze  

Maks. Siła 
działania 
ręcznego 

 Max. 
iłość 
pracow
ników 

 Model  
Miejsce 
robocze 

Maks. Siła 
działania 
ręcznego 

 Max. 
iłość 
pracowni
ków 

CFPT0608 

Zewnętrzn
y 

200N 1 

 

CFPT0608DC 

Zewnętrz
ny 

200N 1 

Wnętrz 400N 2 Wnętrz 400N 2 

CFPT0810 Wnętrz 400N 2 CFPT0810DC Wnętrz 400N 2 

CFPT1012 
Zewnętrz 400N 2 

CFPT1012DC 

Zewnętrz
ny 

400N 2 

Wnętrz 400N 2 Wnętrz 400N 2 

CFPT1214 Wnętrz 400N 2 CFPT1214DC Wnętrz 400N 2 

 
Proszę nie używać windy jako dźwigu. Nie umieszczaj, nie wiąż ani nie wieszaj żadnych 
przedmiotów na żadnej części urządzenia. Nie używaj maszyny do popychania innych 
przedmiotów. 
 
Nie używaj go, gdy taca obudowy jest otwarta. Nie opieraj go o sąsiedni budynek. Nie modyfikuj 
ani nie wyłączaj wyłącznika krańcowego. Prosimy nie umieszczać żadnych ładunków poza 
poręczami. 

 
Prosimy nie modyfikować ani zmieniać podnośnika koszowego bez zezwolenia jego producenta. 
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Dodatkowe urządzenia zainstalowane na podnośniku, listwie lub poręczy dla narzędzi lub innych 
materiałów zwiększą ciężar podnośnika, powierzchnię i obciążenie. Nie modyfikuj ani nie 
uszkadzaj żadnych części, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność podnośnika. 
 
Nie wymieniaj krytycznych części, które mogą wpływać na stabilność podnośnika, na części 
alternatywne o innej wadze lub innych specyfikacjach. 
 
Nie używaj baterii, która waży mniej niż oryginalna bateria. Akumulator jest nie tylko 
przeciwwagą w podwoziu, ale jest również niezbędny do utrzymania stabilności maszyny. Każda 
bateria musi ważyć do 28 kg. Minimalna waga tacy akumulatora podwozia (zawierającej 
akumulator) musi wynosić 175 kg. 
 
Nie umieszczaj drabiny ani rusztowania na platformie ani nie opieraj się o żadną część maszyny. 
 
Można ładować tylko narzędzia i materiały, które są równomiernie rozłożone i mogą być łatwo 
przenoszone przez pracowników na platformie. 
 
Nie używaj maszyny na ruchomych lub ruchomych powierzchniach i pojazdach. Upewnij się, że 
wszystkie opony są w dobrym stanie, a nakrętka jest odpowiednio dokręcona. 

 Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 

Trzymaj ręce lub rozgrzane z dala od niebezpiecznych części. 
 
Podczas sterowania lub obsługi podnośnika na ziemi należy dokonać właściwej oceny i 
zaplanować; i zachować bezpieczną odległość między operatorem, podnośnikiem lub 
jakimikolwiek stałymi obiektami. 
 
Podczas składania balustrady nie kładź rąk w miejscach, w których może zostać przytrzaśnięta. 
 
Podczas odłączania sworznia blokującego poręczy zawsze chwytaj poręcz, aby zapobiec 
spadnięciu bariery platformy. 
 
Używając joysticka do obsługi maszyny na ziemi, zachowaj normalną ocenę i plan. Zachowaj 
bezpieczną odległość między operatorem, maszyną i nieruchomym obiektem. 
 

 Niebezpieczeństwo pracy na zboczach 
Nie jeździć maszyną po zboczach, które przekraczają znamionowe nachylenie i znamionowe 
nachylenie boczne. Znamionowe nachylenie dotyczy maszyn w stanie złożonym. 
 

Model     składany      składany Model             składany      składany 

  Maks. Nachylenie znamionowe           Maks. 
znamionowe nachylenie boczne 

Maks. Nachylenie znamionowe Maks. Znamionowe 
nachylenie boczne 

CFPT0608  25%(14°)                     25%(14°) CFPT0608DC  25%(14°)                          25%(14°) 
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CFPT0810  25%(14°)                    25%(14°) CFPT0810DC  25%(14°)                          25%(14°) 

CFPT1012  25%(14°)                     25%(14°) CFPT1012DC  25%(14°)                           25%(14°) 

CFPT1214  25%(14°)                     25%(14°) CFPT1214DC  25%(14°)                          25%(14°) 

Uwaga: wskaźniki nachylenia są ograniczone przez warunki gruntowe i przyczepność. 

  Niebezpieczeństwo upadku 

Wszyscy operatorzy na pomoście powinni mieć na sobie wyposażenie ochronne, a zaczepy na pas 
bezpieczeństwa powinny być przymocowane do zatwierdzonych punktów mocowania liny. Każdy 
punkt stały liny może zapiąć tylko jeden haczyk. 
 
Nie wspinaj się ani nie siadaj na poręczy platformy. W każdej chwili należy stać stabilnie na listwie 
przypodłogowej platformy. 
 

 

Proszę nie schodzić z platformy, gdy winda jest podniesiona. 
 
Proszę uważać, aby listwa przypodłogowa platformy była wolna od wszelkich zanieczyszczeń. 
 
Proszę zamknąć drzwi wejściowe przed rozpoczęciem pracy. 
 
Proszę nie wchodzić ani nie wychodzić z windy, chyba że jest w stanie złożonym. 
 
Nie uruchamiaj maszyny, jeśli ogrodzenie nie jest zainstalowane prawidłowo lub drzwi wejściowe 
nie gwarantują bezpiecznej pracy. 

 Niebezpieczeństwo kolizji 

 
 
 
Podczas uruchamiania lub obsługi maszyny należy zwrócić uwagę na zasięg widzenia i istnienie 
martwych punktów. 
Podczas przenoszenia maszyny należy zwrócić uwagę na położenie platformy przedłużającej. 
Sprawdź obszar roboczy, aby uniknąć przeszkód na głowie lub innych możliwych zagrożeń. 
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Chwytając płot platformy, uważaj na ryzyko kolizji. 
 
Użytkownicy muszą przestrzegać zasad używania środków ochrony osobistej przez pracodawców, 
miejsca pracy oraz przepisów i regulacji rządowych. 
 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących jazdy i kierowania podanych na tabliczce 
znamionowej i etykiecie platformy. 
 
Maszyna nie może być obsługiwana na trasie żurawia lub ruchomej maszyny powietrznej, chyba 
że kontroler dźwigu jest zablokowany i / lub przedsięwziął środki ostrożności, aby zapobiec 
potencjalnej kolizji. 
 
Nie prowadź niebezpiecznie ani nie graj podczas pracy. 
 
Platformę należy opuszczać tylko wtedy, gdy pod platformą nie ma personelu ani przeszkód. 
 

 
W zależności od stanu podłoża, natężenia ruchu, nachylenia terenu, lokalizacji personelu oraz 
wszelkich innych czynników mogących spowodować kolizję, prędkość jazdy jest ograniczona. 

  Niebezpieczeństwo uszkodzenia części  

Nie ładuj akumulatorów żadną ładowarką powyżej 24 V. Proszę nie używać podnośnika jako drutu 
uziemiającego podczas spawania. 

  Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru 

Nie ładuj akumulatorów żadną ładowarką powyżej 24 V. Proszę nie używać podnośnika jako 
drutu uziemiającego podczas spawania. 
 
 

 Niebezpieczeństwo uszkodzenia maszyny 

Nie używaj uszkodzonej lub wadliwej maszyny. 
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Przed każdą zmianą roboczą maszynę należy dokładnie sprawdzić i przetestować pod kątem 
wszystkich funkcji. 
 
Maszyny uszkodzone lub działające nieprawidłowo należy natychmiast oznaczyć i zatrzymać 
pracę. 
 
Upewnij się, że wszystkie czynności konserwacyjne zostały wykonane zgodnie z niniejszą 
instrukcją. 
 
Upewnij się, że wszystkie etykiety są prawidłowo i łatwo zidentyfikowane. 
    
Upewnij się, że instrukcja jest przechowywana w pudełku instrukcji na platformie. 

  Niebezpieczeństwo obrażeń fizycznych 

Nie używaj maszyny, gdy wycieka olej hydrauliczny lub powietrze. Wyciek oleju hydraulicznego 
lub powietrza może przeniknąć lub poparzyć skórę. 
 
Nieprawidłowe dotknięcie któregokolwiek z elementów znajdujących się pod osłoną spowoduje 
poważne obrażenia. Tylko przeszkolony personel serwisowy może sprawdzać przedziały. Tylko 
kontrola przed uruchomieniem powinna być przeprowadzona przez operatorów. Podczas pracy 
wszystkie przedziały muszą pozostać zamknięte i zablokowane. 

 Bezpieczeństwo baterii 

 Niebezpieczeństwo poparzenia 

 
Baterie zawierają substancje kwaśne. Podczas korzystania z akumulatorów nosić odzież ochronną 
i okulary ochronne. 
Unikaj przelania lub kontaktu z kwasowymi substancjami w akumulatorze. Z sodą i wodą, aby 
zneutralizować przelewanie się kwasu akumulatorowego. 

Niebezpieczeństwo wybuchu    
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Iskry, płomienie i zapalone papierosy są zabronione w pobliżu akumulatora. Akumulator może 
uwalniać wybuchowe gazy. 
 
Szuflada akumulatora powinna pozostać otwarta przez cały czas ładowania. 
Iskry, płomienie i zapalone papierosy są zabronione w pobliżu akumulatora. Akumulator może 
uwalniać wybuchowe gazy. 
 
Szuflada akumulatora powinna pozostać otwarta przez cały czas ładowania. 
 

 Niebezpieczeństwo uszkodzenia części 

Nie ładuj akumulatorów żadną ładowarką powyżej 24 V. 

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem / poparzenia 

    
 
 
 

 Niebezpieczeństwo przewrócenia 

Ładowarkę należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda sieciowego z trzema otworami. 
Codziennie sprawdzaj kable i okablowanie pod kątem uszkodzeń. Przed przystąpieniem do pracy 
wymień uszkodzone przedmioty. 
Unikaj porażenia prądem z powodu kontaktu z zaciskami akumulatora. Usuń wszystkie 
pierścionki, zegarki i inne akcesoria. 
 

 Niebezpieczeństwo podczas podnoszenia 

Proszę użyć odpowiedniej liczby pracowników i właściwej metody podnoszenia 
baterii. 
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1.6 Zablokuj go po operacji 

1 Wybierz bezpieczne miejsce parkingowe, które może być solidnym, poziomym podłożem, bez 
przeszkód i unikaj transportu w ruchliwych miejscach. 
2 dolna platforma. 
3 Obróć przełącznik na klucz do pozycji „WYŁ.” I wyjmij klucz, aby uniknąć nieuprawnionego 
użycia. 
4 Zablokuj koło klinem. 
5 Naładuj baterię. 

2 Komponenty i funkcje 

2.1 Komponenty 

The machine is divided into five parts: chassis, scissor, platform, electrical and hydraulic. The 
main components are shown below. 
The machine controls two modes: ground control and platform control. Ground control is to start 
and stop and lift the machine through the ground controller. The platform control is to start, stop, 
lift, walk and turn the machine through the platform controller, and observe the operation 
information such as the power and fault code through the LED screen. 
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2.1.1 Kontroler naziemny 

 

Kontroler naziemny 

1 przełącznik kluczykowy 
Obróć przełącznik na klucz do pozycji „platforma”, górny kontroler zostanie odblokowany. Ustaw 
przełącznik w pozycji „wył.”, Winda zostanie wyłączona. I obróć przełącznik do pozycji „ziemi”, 
kontroler naziemny jest włączony. 
2 Przełącznik podnoszenia i opuszczania platformy 
Zanurz przełącznik, aby podnieść platformę, i zanurz przełącznik, aby zejść. 
3 Resetuj 
4 Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego 
Wkręć przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „wył.”, Aby zatrzymać wszystkie funkcje. I 
pociągnij go do pozycji „wł.”, Aby uruchomić podnoszenie. 

2.1.2 Kontroler platformy

Kontroler platformy 
1. Przełącznik kołyskowy 
obsługiwany kciukiem 
2. przycisk funkcji jazdy 
3. Przycisk prędkości jazdy 
4. Czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego 
5. LED 
6. Przycisk klaksonu 
7. Przycisk funkcji podnoszenia 
8. Joystick 
9. Przycisk uruchamiania funkcji 
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Kontroler platformy 

 
1 Przełącznik kołyskowy: naciśnij przełącznik kołyskowy w dowolnym kierunku, aby włączyć 
funkcję kierowania. 
 
2 Przycisk funkcji jazdy: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję jazdy. 
 
3 Przycisk prędkości jazdy: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję jazdy wolnej lub szybkiej. 
 
4 Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego: Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego 
do pozycji „WYŁ.”, Aby zatrzymać wszystkie funkcje. Pociągnij czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego do pozycji „otwarte”, możesz obsługiwać maszynę. 
 
5 LED: czytnik diagnostyczny i wskaźnik naładowania baterii. 
 
6 Przycisk klaksonu: naciśnij przycisk głośnika, rozlegnie się dźwięk klaksonu. Zwolnij przycisk 
klaksonu, klakson przestanie dzwonić. 
 
7 Przycisk funkcji podnoszenia: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję podnoszenia. 
 
8 Joystick 
 
9 Przycisk uruchamiania funkcji 
Funkcja podnoszenia: Naciśnij przycisk uruchamiania funkcji na joysticku platformy, aby włączyć 
funkcję podnoszenia. Przesuń joystick w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę, a 
platforma się podniesie. Porusz joystickiem w kierunku wskazanym przez żółtą strzałkę, platforma 
opadnie. Kiedy platforma spada, powinien się włączyć alarm. 
 
Funkcja jazdy: naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku na platformie, aby 
włączyć funkcję jazdy. Przesuń joystick w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę na 
panelu sterowania, a maszyna zacznie się poruszać w kierunku wskazywanym przez niebieską 
strzałkę. Przesuń joystick w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę na panelu sterowania, a 
maszyna zacznie się poruszać w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę. 
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2.2 Kontrola przed rozpoczęciem pracy 

 

 
Nie obsługuj podnośnika , chyba że: 
Zrozumiałeś i przećwiczyłeś zasady bezpiecznej obsługi maszyny zawarte w niniejszej instrukcji 
obsługi. 
1 Unikaj niebezpiecznych sytuacji. 
2 Zawsze przeprowadzaj kontrole przed rozpoczęciem pracy. 
Poznaj i zrozum zasady bezpieczeństwa przed przejściem do następnego kroku 
3 Sprawdź miejsce pracy. 
4 Zawsze przeprowadzaj testy funkcjonalne przed użyciem. 
5 Używaj maszyny wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem projektowym maszyny. 
 
Podstawowa zasada 
Winda może być obsługiwana tylko przez dobrze wyszkolone osoby posiadające formalne 
uprawnienia.W przypadku, gdy podnośnik jest obsługiwany przez więcej niż jedną osobę w 
różnym czasie tej samej zmiany, powinni być dopuszczeni jako wykwalifikowani operatorzy i 
przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i instrukcji określone w Instrukcji obsługi i 
konserwacji. 
 
O ile nie jest inaczej w celu podnoszenia ludzi, narzędzi i materiałów na powietrzne miejsce 
pracy, używanie go do innych celów jest niebezpieczne, a nawet niebezpieczne. 
Sprawdź listę na następnej stronie i sprawdź każdą pozycję. 
 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieautoryzowanych zmian stanu 
fabrycznego, maszynę należy oznaczyć i zatrzymać. 
Tylko wykwalifikowani technicy serwisowi są zobowiązani do konserwacji maszyny zgodnie z 
przepisami producenta. Po zakończeniu konserwacji operator musi ponownie przeprowadzić 
kontrolę przed rozpoczęciem pracy przed kontynuowaniem testu funkcjonalnego. 
 
Okresowe przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego 
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technika serwisu zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami instrukcji podanymi przez 
producenta.  
 

Sprawdź całą maszynę, aby znaleźć: 
 
□ pęknięcia spoin lub elementów konstrukcyjnych 
□ Wgniecenia lub uszkodzenie maszyny 
□ Upewnij się, że wszystkie części konstrukcyjne i inne kluczowe elementy są kompletne, a 
wszystkie odpowiednie elementy mocujące i sworznie znajdują się we właściwej pozycji i są 
dokręcone. 
□ Poręcz jest zamontowana, sworzeń poręczy jest zamontowany na miejscu, a śruby są 
odpowiednio dokręcone. 
□ Upewnij się, że taca akumulatora podwozia i taca pompy oleju są zamknięte i zablokowane, a 
akumulator jest prawidłowo podłączony. 
 

Kontrola przed rozpoczęciem pracy 

 
Upewnij się, że instrukcja jest kompletna, czytelna do przeczytania i przechowywana w pudełku 
instrukcji na platformie. 
□ Upewnij się, że wszystkie etykiety są wyraźne, łatwe do odczytania i znajdują się we właściwej 
pozycji. Zobacz sekcję „Etykiety”. 
□ Sprawdź, czy olej hydrauliczny wycieka i czy poziom oleju jest wystarczający. W razie potrzeby 
zatankuj. Zobacz rozdział „Konserwacja”. 
□ Sprawdź, czy akumulator wycieka i czy poziom jest wystarczający. W razie potrzeby dodaj wodę 
destylowaną. Zobacz rozdział „Konserwacja”. 
Sprawdź następujące części lub obszary pod kątem uszkodzeń, nieprawidłowej instalacji, 
brakujących części lub nieautoryzowanych zmian: 
□ Elementy elektryczne, okablowanie i kable 
□ Węże hydrauliczne, złączki, cylindry hydrauliczne i zawory hydrauliczne 
□ Akumulator i jego podłączenie 
□ Silnik napędowy 
□ Suwaki i podkładki do noszenia 
□ Opony i koła 
□ Przewód uziemiający 
□ Wyłączniki krańcowe, alarmy i klaksony 
□ Nakrętki, śruby i inne elementy mocujące 
□ Części platformy przeciążone 
□ Drzwi wejściowe do peronu 
□ Wskaźnik i alarm (jeśli jest na wyposażeniu) 
□ wspornik bezpieczeństwa 
□ Rozszerzona platforma 
□ sworznie i łączniki do ramion nożycowych 
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□ Joystick platformy 
□ Części zwalniania hamulca 
□ Urządzenie zabezpieczające podszybie 
UWAGA: Jeśli platforma musi zostać podniesiona, aby sprawdzić maszynę, upewnij się, że  

 

 

wspornik zabezpieczający znajduje się we właściwej pozycji. 

 

2.3 Inspekcja miejsca pracy  

 
Podstawowa zasada 
Kontrole miejsca pracy pomagają operatorowi zdecydować, czy miejsce pracy zapewni 
bezpieczną pracę maszyny. Operator powinien to zrobić najpierw przed przeniesieniem 
maszyny na miejsce pracy. 
 
Za znajomość i pamiętanie o zagrożeniach w miejscach pracy odpowiada operator i można je 
obserwować i unikać podczas przenoszenia, instalowania i obsługi maszyny 

 

Inspekcja miejsca pracy 

Zachowaj ostrożność i unikaj następujących niebezpiecznych sytuacji: 
- Strome lub jaskiniowe 
- Występy, przeszkody naziemne lub gruz 
- Powierzchnia pochylona 
- Nie mocna ani gładka powierzchnia 
- Przeszkody powietrzne i przewody wysokiego napięcia 
- Niebezpieczne miejsca 
- Powierzchnia niewystarczająca, aby wytrzymać pełną siłę obciążenia przyłożoną przez 

maszynę 
- Warunki wiatrowe i pogodowe 
- Pojawia się osoba nieupoważniona 
- Inne możliwe niebezpieczne warunki 

2.4 Test działania 
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Podstawowa zasada 
 
Testy funkcjonalne służą do wykrywania usterek przed rozpoczęciem użytkowania maszyny. 
 
Operator musi przetestować wszystkie funkcje maszyny w instrukcjach krok po kroku. 
 
Zakaz używania wadliwych maszyn. W przypadku wystąpienia usterki maszynę należy oznaczyć i 
zatrzymać. Tylko wykwalifikowani technicy serwisowi są zobowiązani do serwisowania maszyny 
zgodnie z przepisami producenta. 
Po naprawie operator musi ponownie przeprowadzić testy wstępne i funkcjonalne przed 
uruchomieniem maszyny. 

2.4.1  Test przez kontroler naziemny 

1 Wybierz obszar testowy, który jest solidny, poziomy i wolny od przeszkód. 
2 Upewnij się, że akumulator jest podłączony. 
3 Pociągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na pomoście i na ziemi do pozycji „wł.”. 
 
4 Przestaw przełącznik na klucz na kontroler naziemny.5 Obserwuj diody LED na kontrolerze 
platformy 
Czytnik diagnostyczny. 
○ Wynik: dioda LED powinna wyglądać tak, jak pokazano po prawej stronie. 
 
 
Test zatrzymania awaryjnego 
 
1 Wciśnij naziemny czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „WYŁ.”. 
○ Wynik: żadna funkcja nie może działać. 
2 Pociągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „ON”. 
 
Test funkcji góra / dół i uruchomienie funkcji 
 
Centralny system alarmowy steruje brzęczykiem, aby uwolnić dźwięk o różnych 
częstotliwościach. Alarm upuszczenia dzwoni 60 razy na minutę. Alarm rozbrzmiewał 150 razy na 
minutę, gdy urządzenie zabezpieczające kanał nie jest na miejscu lub maszyna jest przechylona. 
Może również zapewnić opcjonalny klakson samochodowy. 
1 Obróć przełącznik na klucz do pozycji sterowania pomostem lub do pozycji „wył.”. 
2 Podnieś go i przytrzymaj przełącznik podnoszenia platformy. 
○ Wynik: platforma nie podnosi się. 
3 Przestaw przełącznik na klucz do pozycji sterowania naziemnego. 
4 Podnieś go i przytrzymaj przełącznik podnoszenia platformy. 
○ Wyniki: platforma powinna się rozwinąć. 
5 Unieś go i przytrzymaj przełącznik podnoszenia platformy. 
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○ Wyniki: platforma powinna spaść. Kiedy platforma spada, powinien się włączyć alarm. Gdy 
platforma opada na 2 m, przestaje spadać. 
6 Unieś go i ponownie przytrzymaj przełącznik podnoszenia platformy. 
○ Wynik: platforma powinna opaść do najniższego położenia. Kiedy platforma spada, powinien 
się włączyć alarm. 
Pomocniczy test zatrzymania 
1 Naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na pomoście do pozycji „WYŁ.”. 
○ Wynik: Żadne funkcje nie zostaną uruchomione. 
2 Pociągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „ON”. 
○ Wynik: Dioda diagnostyczna zaświeci się. 

2.4.2 Test przez kontrolera platformy 

Test zatrzymania awaryjnego 
 
1 Naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na pomoście do pozycji 
„WYŁ.”. 
○ Wynik: Żadne funkcje nie zostaną uruchomione. 
2 Pociągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „ON”. 
○ Wynik: Dioda diagnostyczna zaświeci się. 
 
Róg testowy 
 
1 Naciśnij przycisk klaksonu. 
○ Wynik: włączy się klakson. 
 

Test funkcji góra / dół i uruchomienie funkcji 

 
1 Nie naciskaj przycisku uruchamiania funkcji na joysticku 
2 Powoli przesuwaj joystick w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę, a 
następnie w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę. 
○ Wynik: Żadne funkcje nie zostaną uruchomione. 
3 Naciśnij przycisk wyboru funkcji podnoszenia. 
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
5 Powoli przesuwaj joystick w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę. 
○ Wyniki: platforma powinna się rozwinąć. Należy rozłożyć zabezpieczenie 
wgłębienia. 
6 Zwolnij joystick. 
○ Wyniki: platforma powinna przestać rosnąć. 
7 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji. Poruszaj joystickiem powoli, 
jak wskazuje żółta strzałka. 
○ Wyniki: platforma powinna spaść. Kiedy platforma spada, powinien się włączyć 
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alarm. 
Test kierowania 
 
Uwaga: Wykonując test funkcji kierowania i jazdy, stań na pomoście, twarzą do strony 
sterującej maszyną. 
 
 
1 Naciśnij przycisk wyboru funkcji jazdy, lampka kontrolna zaświeci się. 
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
3 Naciśnij przełącznik kołyskowy znajdujący się w górnej części joysticka, jak wskazuje strzałka 
w lewo na panelu sterowania. 
○ Wynik: Kierownicę należy obrócić w kierunku wskazywanym przez strzałkę w lewo na 
panelu sterowania. 
4 Naciśnij przełącznik kołyskowy znajdujący się w górnej części dźwigni sterowania w kierunku  
 
wskazywanym przez prawą strzałkę na elemencie sterującym 
 
Wynik: Kierownicę należy obrócić w kierunku wskazywanym przez strzałkę w prawo na podwoziu 
jezdnym. 
 
 
Test działania napędu i hamulca 
 
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
2 Postępuj zgodnie ze strzałką skierowaną w górę na panelu sterowania, aby powoli przesuwać 
joystick, aż maszyna zacznie się poruszać, a następnie przestaw dźwignię na środek. 
○ Wynik: Maszynę należy przesunąć w kierunku wskazywanym przez strzałkę skierowaną w górę 
na panelu sterowania, a następnie nagle się zatrzymać. 
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
4 Poruszaj joystickiem powoli, aż maszyna zacznie się poruszać w kierunku wskazywanym przez 
strzałkę w dół na panelu sterowania, a następnie przestaw dźwignię na środek. 
○ Wynik: Maszynę należy przesunąć w kierunku wskazywanym przez strzałkę w dół na panelu 
sterowania, a następnie nagle zatrzymać. 
Uwaga: Hamulce muszą być w stanie płynnie zatrzymać maszynę na każdym zboczu, na który 
maszyna może się wspiąć 
Ograniczony test prędkości jazdy 
1 Naciśnij przycisk wyboru funkcji podnoszenia, zaświeci się lampka kontrolna. Przytrzymaj 
przycisk uruchamiania funkcji na joysticku, podnieś platformę na około 2 m nad ziemię. 
○ Wyniki: Rozłożono urządzenie zabezpieczające do dołu. 
2 Naciśnij przycisk wyboru funkcji jazdy, lampka kontrolna zaświeci się. 
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku, aby powoli przesuwać joystick 
do pozycji pełnego napędu. 
○ Wynik: Maksymalna prędkość jazdy nie powinna przekraczać 20 cm / s, gdy pomost jest 
podniesiony. 
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Wynik: Jeśli maksymalna prędkość jazdy przekracza 20 cm / s, gdy pomost jest podniesiony. 
proszę natychmiast oznaczyć maszynę i zatrzymać pracę. 
 
Test działania czujnika przechyłu 
 
Uwaga: Wykonaj ten test na ziemi za pomocą kontrolera platformy. Nie stawaj na platformie. 
1 całkowicie w dół platformy. 
2 wbij oba koła z jednej strony na podkładkę 3,5 x 20 cm. 
3 podnieś platformę na co najmniej 2m. 
○ Wynik: platforma powinna się zatrzymać, a alarm przechyłu powinien się włączyć 150 razy na 
minutę. 
4 Przesuń joystick w kierunku wskazywanym przez strzałkę w górę, a następnie w kierunku 
wskazywanym przez strzałkę w dół. 
○ Wynik: Funkcja jazdy nie powinna działać w żadnym kierunku. 
5 Opuść platformę i pozostaw maszynę z dala od przeszkody. 
 
 
Test urządzenia zabezpieczającego wgłębienie 
 
Uwaga: gdy platforma się podnosi, urządzenie zabezpieczające podszybie powinno zostać 
automatycznie rozłożone. Urządzenie zabezpieczające podszybie uruchomi kolejny wyłącznik 
krańcowy, aby umożliwić maszynie kontynuację pracy. Jeśli urządzenie zabezpieczające 
studzienkę nie rozwiąże się, włączy się alarm i maszyna zatrzyma się. 
1 podniesiona platforma. 
○ Wynik: gdy platforma podniesie się na wysokość 2 m nad ziemią, należy rozłożyć 
zabezpieczenie podszybia. 
 
2 Najpierw naciśnij i przytrzymaj bok osłony wgłębienia, a następnie naciśnij drugą stronę. 
○ Wynik: Urządzenie zabezpieczające podszybie nie porusza się. 
3 Opuść platformę. 
○ Wynik: Urządzenie zabezpieczające podszybie należy ustawić z powrotem w pozycji złożonej. 
4 Umieść kawałek drewna o wymiarach 3,5 x 20 cm lub podobny pod osłoną wgłębienia. Podnieś 
platformę. 
○ Wynik: Gdy pomost podniesie się na wysokość 2 m nad ziemią, włączy się alarm i nie można w 
tym momencie uruchomić funkcji jazdy. 
5 Opuść platformę i wyjmij blok 3,5x20cm. 
Więcej o tekście źródłowymWskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje 
o tłumaczeniu 

2.5 Instrukcja obsługi 

Podstawowa zasada 
Ta maszyna to samobieżne hydrauliczne urządzenie podnoszące z platformą roboczą na 
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mechanizmie nożycowym. Wibracje powstające podczas pracy maszyny nie są niebezpieczne dla 
operatora stojącego na platformie roboczej. Ta maszyna może być używana do załadunku 
pracowników i ich przenośnych narzędzi na określoną wysokość nad ziemią lub do osiągnięcia 
określonego obszaru roboczego nad maszyną lub wyposażeniem. 
Urządzenie może obsługiwać tylko przeszkolony i upoważniony personel. Jeżeli więcej niż jeden 
operator używa tej samej maszyny w różnym czasie podczas tej samej zmiany roboczej, muszą 
być oni wykwalifikowanymi operatorami i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i 
instrukcji zawartych w Instrukcji obsługi i konserwacji. Oznacza to, że każdy nowy operator 
powinien przed rozpoczęciem użytkowania maszyny przeprowadzić przeglądy przed 
rozpoczęciem pracy, testy funkcjonalne i inspekcje miejsca pracy. 
Systema to oprogramowanie, które określa, czy poziom bezpieczeństwa (ocena PL) całej maszyny, 
 
 
 
 
 
 
 spełnia wymagania bezpieczeństwa maszyn określone w 5.11 normy EN280 poprzez analizę i 
diagnozowanie niezawodności podsystemów tworzących maszynę. Oprogramowanie SISTEMA 
zostało użyte do oceny i analizy produktów serii MEWP produkowanych przez Shandong Chufeng 
Heavy Industry Machinery Group Co., Ltd. Poziom bezpieczeństwa w pełni spełnia wymagania 
normy EN280 5.11 i spełnia wymagania norm bezpieczeństwa ENIS0 13849-1 / 2 . 
Rozdział „Instrukcje obsługi” zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich aspektów 
obsługi maszyny. Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji. 
Oprócz podnoszenia personelu oraz jego narzędzi i materiałów do miejsca pracy w powietrzu, 
używanie maszyny do innych celów jest niebezpieczne lub nawet niebezpieczne.

2.5.1 Zatrzymanie awaryjne 

Przykręć czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego kontrolera naziemnego lub kontrolera 
górnego do pozycji „Wył.”, Aby zatrzymać wszystkie funkcje. 
Przywrócenie funkcji operacyjnych nie może być przeprowadzone przed naciśnięciem takiego 
przycisku zatrzymania awaryjnego. 

2.5.2 Awaryjny zrzut 

1. Wyciągnij przycisk awaryjnego opuszczania, aby zmusić podnośnik do opuszczenia. 
2.5.3 Operacje na ziemi 
1 Przestaw przełącznik na klucz na kontroler naziemny. 
2 Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na ziemi i pomoście są pociągnięte do pozycji 
„wł.”. 
3 Przed przystąpieniem do obsługi maszyny upewnij się, że akumulator jest podłączony. 
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Dostosuj położenie platformy 
 
Przesuń przełącznik podnoszenia platformy zgodnie z oznaczeniem na panelu sterowania. Funkcje 
jazdy i kierowania nie są dostępne za pośrednictwem kontrolera naziemnego 

2.5.4 Operacje na Platformie 

1 Przestaw przełącznik na klucz na kontroler platformy. 
2 Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na ziemi i pomoście są pociągnięte do pozycji „wł.”. 
3 Przed przystąpieniem do obsługi maszyny upewnij się, że akumulator jest podłączony. 
 

Dostosuj pozycję platformy 

1 Naciśnij przycisk wyboru funkcji podnoszenia. 
2 Naciśnij przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
3 Przesuń uchwyt zgodnie z oznaczeniem na panelu sterowania. 
 

Sterowniczy 

1 Naciśnij przycisk wyboru funkcji jazdy. 
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
3 Obróć kierownicę za pomocą przełącznika kołyskowego znajdującego się w górnej części 
joysticka. 
 

Napędowy 

1 Naciśnij przycisk wyboru funkcji jazdy. 
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania funkcji na joysticku. 
3 Zwiększ prędkość: powoli przesuwaj joystick, tak aby odchylił się od położenia środkowego. 
Zmniejsz prędkość: Poruszaj joystickiem powoli, aby poruszać się w kierunku środka. 
Zatrzymanie: przywróć joystick do położenia środkowego lub zwolnij przycisk uruchamiania 
funkcji. 
Użyj kontrolera platformy i strzałek na platformie, aby określić kierunek maszyny. 
Prędkość jazdy maszyny jest ograniczona, gdy platforma podnosi się. Stan baterii wpłynie na 
wydajność maszyny. Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora miga, prędkość jazdy 
maszyny i prędkość funkcji spadną. 
 

Wybór prędkości jazdy 

Sterownik napędu może pracować w dwóch różnych trybach prędkości jazdy. Gdy lampka 
przycisku wyboru prędkości jazdy świeci, tryb niskiej prędkości jazdy jest aktywny. Gdy lampka 
przycisku wyboru prędkości jazdy nie świeci, aktywny jest tryb dużej prędkości jazdy. Naciśnij 
przycisk wyboru prędkości jazdy, aby wybrać żądaną prędkość jazdy. 
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Jazda po zboczu 

 
Określ wartości znamionowe nachylenia i nachylenia bocznego. 
 
Maksymalne nachylenie stoku, pozycja złożona 25% 
Maksymalne nachylenie w poprzek stoku, pozycja złożona 25% 
Uwaga: Wartości znamionowe nachylenia są ograniczone przez warunki gruntowe i przyczepność. 
Naciśnij przycisk wyboru prędkości jazdy, aby wybrać tryb dużej prędkości. 
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Określ gradient: 
 
Zmierz nachylenie za pomocą pochyłomierza cyfrowego lub wykonaj poniższe czynności. 
Potrzebujesz następujących narzędzi: 
Reguła cieśli 
Prosty klocek drewniany o długości min. 1m 
Taśma miernicza 
Połóż drewno na zboczu. 
 
Na końcu nachylenia umieść liniał stolarski na górnej krawędzi bloku i podnieś koniec bloku, aż 
będzie równy. 
Trzymaj blok poziomo i zmierz odległość od spodu drewna do podłoża. 
Za pomocą taśmy zmierz wysokość podnoszenia i podziel przez długość bloku (trasy), a następnie  
 
pomnóż przez 100. 
Na przykład: 
Trasa = 3,6 m 
Wysokość podnoszenia = 0,3 m 
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 X 100 = 8,3% 
 
Jeśli nachylenie przekracza maksymalne nachylenie lub znamionowe nachylenie boczne, maszynę 
należy podnosić lub transportować w górę iw dół wzdłuż rampy. Zobacz rozdział „Transport i 
podnoszenie”. 

2.5.5 Operacje naziemne za pomocą joysticka 

Zachowaj bezpieczną odległość między operatorem, maszyną i nieruchomym przedmiotem. 
Podczas korzystania ze sterownika zwracaj uwagę na kierunek jazdy maszyny. 
Wskaźnik poziomu baterii 
Poziom naładowania baterii jest określany za pomocą czytnika diagnostycznego LED. 

 

Pełny                              Niska 
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2.5.6 Instrukcja użytkowania wspornika zabezpieczającego 

Zastosowanie wspornika zabezpieczającego 
1 Podnieś platformę na wysokość około 2,5 m nad ziemią. 
2 Podnieś wspornik zabezpieczający, przesuń go na środek wału nożycowego i obróć go do 
pozycji pionowej. 
3 Obniż platformę, aż wspornik zabezpieczający będzie w pełni przylegał do tulei wału. 
Opuszczając platformę, trzymaj się z dala od ruchomych części. 
Podczas korzystania ze wspornika zabezpieczającego platforma nie powinna być obciążona. 

2.5.7 Sposób składania barierki 

Barierka pomostu zawiera pomost główny i wysuwaną poręcz pomostu. Wszystkie części są 
zabezpieczone czterema drutowymi kołkami blokującymi. 
1 Całkowicie zmniejsz platformę i wsuń przedłużenie platformy. 
2 Wymontuj kontroler platformy. 
3 Usuń dwa kołki blokujące drut z przodu platformy. 
4 Złóż do wewnątrz zespół przedniej szyny platformy. Nie kładź ręki w miejscu, w którym może 
zostać złapana. 
5 Zainstaluj z powrotem dwa usunięte sworznie po obu stronach wspornika poręczy. 
6 Złóż do wewnątrz prawą wysuwaną poręcz pomostu, nie kładź ręki w miejscu, w którym może 
zostać złapana. 
7 Złóż do wewnątrz lewą stronę poręczy pomostu, nie kładź ręki w miejscu, w którym może 
zostać złapana. 
8 Ostrożnie otwórz drzwi i podejdź do drabiny lub na ziemię. 
9 Wymontuj zatrzask z drutu stalowego z tyłu prawej poręczy pomostu głównego. 
10 Z drabiny lub na ziemi złóż zespół prawej szyny platformy głównej. Nie kładź ręki w miejscu, w 
którym może zostać złapana. 
11 Zainstaluj usunięty kołek z powrotem we wsporniku szyny. 
12 Wyjmij zatrzask z drutu stalowego z tyłu po lewej stronie platformy głównej. 
13 Złóż lewą sekcję poręczy platformy głównej. Nie kładź ręki w miejscu, w którym może zostać 
złapana. 
14 Zainstaluj usunięty kołek z powrotem we wsporniku szyny. 
15 Przesuń do przodu tylną szynę, nie wkładaj ręki w miejsce, w którym może zostać złapana. 

2.5.8 Sposób podnoszenia barierki 

Zgodnie z instrukcją składania barierki, ale w odwrotnej kolejności. 
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2.5.9 Wysuwanie i wsuwanie platformy 

1 Nadepnij pedał pozycjonujący na wysuwanej platformie. 
2 Popchnij poręcz wysuwanej platformy do żądanego położenia. 
Uwaga: nie stawaj na wysuwanej platformie podczas jej rozbudowy
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Schemat hydrauliczny elektryczny 

Hydrauliczno- elektryczny Schemat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectrical Schematic 
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4. Specyfikacje 

 
CFPT060

8SP 
CFPT060

8NP 
CFPT0810NP CFPT0608 CFPT0810 CFPT1012 CFPT1214 CFPT1416 

Bezpieczne obciążenie robocze 230Kg 380Kg 230Kg 450Kg 450kg 320Kg 320Kg 230Kg 

Bezpieczeństwo pracy z wydłużoną 

platformą 
113Kg 

 
113Kg 113Kg 113Kg 113Kg 113kg 113Kg 113Kg 

Maksymalna liczba pracowników 
Maksymalna wysokość robocza 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Maksymalna wysokość robocza 7.8m 8m 10m 8m 10m 12m 13.8m 15.7m 

Maksymalna wysokość platformy 5.8m 6m 8m 6m 8m 10m 11.8m 13.7m 

Długość wyposażenia 1860mm 2480mm 2480mm 2480mm 2480mm 2480mm 2480mm 2850mm 

Szerokość wyposażenia 760mm 830mm 830mm 1190mm 1190mm 1190mm 1190mm 1250mm 

Wysokość wyposażenia (poręcz nie zł) 2180mm 2200mm 2320mm 2200mm 2320mm 2450mm 2570mm 2635mm 

Wysokość wyposażenia （Poręcz złoz) 1840mm 1870mm 1990mm 1660mm 1780mm 1910mm 2030mm 2100mm 

Rozmiar platformy roboczej 1670X74

0mm 
2270X81

0mm 
2270X810mm 2270X1120mm 2270X1120m

m 
2270X1120m

m 
2270*1120

mm 
2640X1120mm 

Rozmiar przedłużenia platformy 900mm 900mm 900mm 900mm 900mm 900mm 900mm 900mm 

Minimalny promień skrętu (schowany) 86mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 

Minimalny promień skrętu (podwyższony) 16mm 19mm 19mm 19mm 19mm 19mm 19mm 19mm 

Rozstaw osi 1085mm 1085mm 1895mm 1895mm 1895mm 1895mm 1895mm 2230mm 

Minimalny promień skrętu (koło wew) 0.0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 

Minimalny promień skrętu (koło zew) 1.64m 2.2m 2.2m 2.2m 2.2m 2.2m 2.2m 2.7m 

Silnik podnoszenia 24v/3Kw 
 

24V/3.3K

w 
24V/3.3Kw 24V/3.3Kw 24V/3.3Kw 24V/3.3Kw 24V/4.5Kw 24V/4.5Kw 

Prędkość jazdy (w pozycji złożonej) 3.5Km/h 3.5Km/h 3.5Km/h 3.5Km/h 3.5Km/h 3.5km/h 3.5Km/h 3.5Km/h 

Prędkość jazdy (podniesiona) 0.8Km/h 0.8Km/h 0.8Km/h 0.8Km/h 0.8Km/h 0.8Km/h 0.8Km/h 0.8Km/h 

Prędkość GÓRA / DÓŁ 18/22sec 24/54sec 28/40sec 24/34sec 28/38sec 45/36sec 84/50sec 85/55sec 

Bateria 4X6V/21

0Ah 
4X6V/22

5Ah 
4X6V/225Ah 4X6V/225Ah 4X6V/240Ah 4X6V/260Ah 4X12V/300A

h 
4X12V/300Ah 

Ładowarka 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 

Maksymalna zdolność oceny 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Maksymalny dopuszczalny kąt roboczy 2°/3° 2°/3° 1.5°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3° 

Opona Φ305X10

 
Φ381X1

27mm 
Φ381X127mm Φ381X127mm Φ381X127m

m 
Φ381X127m

m 
Φ381X127

mm 
Φ381X127mm 

Waga 1435Kg 1985Kg 2140Kg 2100Kg 2256Kg 2510Kg 2883Kg 3450Kg 
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5.Procedury operacyjne samobieżnego podnośnika nożycowego 

Środki ostrożności: 
     •  Upewnij się, że operator nie odczuwa zawrotów głowy ani innych wysokich zjawisk na niebie 
     •  Dopilnuj, aby inny personel nie ingerował w sprzęt, a następnie obsługuj 

Krok 1: Sprawdź podnośnik 

 

1. Sprawdź, czy kwadratowa rura jest uszkodzona 

 

2. Sprawdź, czy nie ma wycieku oleju lub uszkodzenia obwodu w układzie elektrycznym. 
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Krok 2: Włącz główny wyłącznik zasilania 
     • Znajdź główny wyłącznik zasilania 

 

 
1. Włącz czerwony przełącznik i wyciągnij go 

     • Znajdź przełącznik zasilania 

 
2. Przytrzymaj czerwony przełącznik i obróć go w prawo o około pół obrotu. Przełącznik wyskakuje, aby otworzyć 

przełącznik 
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 Znajdź przełącznik zasilania platformy 

 
1. Znajdź czerwony przycisk na joysticku 

     • Włącz czerwony przełącznik 

 
2. Przytrzymaj czerwony przełącznik i obróć go w prawo o około pół obrotu. Przełącznik wyskakuje, aby otworzyć 
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dolny przełącznik. 

 

Krok 3: Wybierz pozycję operacyjną 

     • Znajdź przełącznik kluczykowy obok czerwonego przełącznika do masy 

 

 
Obróć w lewo klucz do wyboru obsługi platformy 

Przekręć w prawo klawisz wyboru operacji naziemnej 
     • Wybierz Operacje naziemne 
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Gdy klucz uderzy w pozycję naziemną (jak pokazano), podnieś prawy przycisk, aby unieść sprzęt; i naciśnij 
przycisk opuszczania podnośnika 

 
 Wybierz operację platformy 

 
Gdy klucz uderzy w pozycję platformy (jak pokazano), operator może wspiąć się na platformę w celu wykonania 

operacji. 
 

 

Krok 4: Sterowanie platformą 

 

 • Do obsługi używaj joysticka 
  
  
      • Chodzenie: 
      1. Naciśnij przycisk B, aby wykonać funkcję chodzenia. 
      2. Przytrzymaj rączkę (pozycja 3), naciśnij pozycję 2 na rączce, pchnij rączkę do przodu, aby iść do przodu, 
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pociągnij ją do tyłu, aby cofnąć, naciśnij pozycję 1, aby obrócić. 
      • W górę i w dół: 
      1. Naciśnij przycisk A, aby poruszać się w górę iw dół. 
      2. Przytrzymaj rączkę (pozycja 3), naciśnij przycisk 2 na rączce, pchnij rączkę do przodu, aby iść w górę i 

pociągnij ją z powrotem, aby zejść. 
  
      • Klakson: 
      1. Naciśnij 5, rozlegnie się dźwięk klaksonu, aby przypomnieć otaczającym ludziom o konieczności 

zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo. 
Funkcja awaryjnego przetwarzania 

     • Ręczne opuszczanie (w przypadku awarii pojazdu) 

 
Wyciągnij wtyczkę na obrazku, aby ręcznie zwolnić urządzenie (pociągnij ręcznie), platforma jest 
opuszczona 
     • Zwolnienie hamulca jazdy (przy braku ruchu podnośnika) 

 
Naciśnij czarny przycisk na obrazku i naciskaj czerwony przycisk, aż nie będzie można go nacisnąć. Hamulec jest 
zwolniony i osoba może pchać podnośnik. 
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Krok 5: Wyłącz główne zasilanie 

     1. Wyłącz uziemienie 

 
Po użyciu przekręć przełącznik na klucz do pozycji pionowej i wyciągnij. Naciśnij czerwony 

przełącznik na dole, aby wyłączyć zasilanie (wyłącz zasilanie jest w porządku) 
     1. Wyłącz główne zasilanie 

 

   Wyłącz główne zasilanie, jak pokazano 
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II. Instrukcja konserwacji 

 

1 Konserwacja 

 

 

Przestrzegaj poniższych zasad: 
□ Operator może wykonywać tylko rutynowe prace konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji. 
□ Zgodnie z wymaganiami producentów, regularne przeglądy konserwacyjne są wykonywane przez 
wykwalifikowany personel. 
 
Symbole konserwacji 
Uwaga: Użyj następujących symboli w tej instrukcji, aby pomóc wyrazić znaczenie opisu. Jeśli jeden lub więcej 
symboli pojawi się w procesie konserwacji, znaczenie jest następujące: 

Oznacza to, że do wykonania operacji potrzebne są narzędzia. 

Oznacza to, że do wykonania operacji potrzebne są nowe części. 

Dealerzy są zobowiązani do wykonania operacji 

1.1 Sprawdź baterie 

 

Stan baterii ma zasadnicze znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa pracy. Niewłaściwy poziom elektrolitu, 
uszkodzony kabel lub okablowanie mogą spowodować uszkodzenie części lub niebezpieczną sytuację. 
Uwaga: Maszyny z akumulatorem szczelnym lub akumulatorem bezobsługowym nie wymagają kontroli w tej 
kwestii. Użyj wody sodowej, aby zneutralizować kwas akumulatorowy. 

ryzyko porażenia prądem 

Ładowanie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Podczas pracy zdejmij wszystkie pierścionki, 
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zegarki i inne akcesoria. 

 Ryzyko obrażeń ciała 

Elektrolit akumulatora powoduje korozję. Unikaj kontaktu dłoni lub innych części ciała z przelewem elektrolitu, 
aby nie spowodować obrażeń. Użyj małej wody sodowej, aby zneutralizować przelewanie się elektrolitu. 
Uwaga: Poniższe procedury sprawdzające należy wykonać, gdy bateria jest pełna. 
1 Noś odzież ochronną i okulary ochronne 
2 Upewnij się, że połączenie kablowe akumulatora jest stabilne i nie ma wpływu korozji. 
3 Upewnij się, że dźwignia blokady akumulatora jest stabilna. 
4 Zdejmij osłonę wentylacyjną akumulatora. 
5 Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze. Jeśli to konieczne, dodaj wodę destylowaną do dna rury z cieczą. 
Nie dodawaj za dużo. 
6 Załóż z powrotem osłonę wentylacyjną. 
Uwaga: Dodanie zabezpieczenia zacisków i środka konserwującego pomoże wyeliminować korozję zacisków 
akumulatora i kabli. 
Więcej o tekście źródłowymWskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje o tłumaczeniu 

1.2 Sprawdź poziom oleju hydraulicznego 

 

Bardzo ważne jest utrzymywanie poziomu oleju hydraulicznego w odpowiednim położeniu. Jeśli olej hydrauliczny 
jest na niewłaściwym poziomie, spowoduje to uszkodzenie części hydraulicznych. 
Dzięki codziennej kontroli inspektor może określić zmianę poziomu płynu hydraulicznego, co może wskazywać na 
problemy z układem hydraulicznym. 
  Wykonaj procedurę, gdy platforma jest schowana. 
 
1 Skorzystaj z oględzin, aby sprawdzić poziom cieczy po stronie zbiornika oleju. 
  ○ Wynik: Poziom oleju hydraulicznego powinien znajdować się w pozycji oznaczonej. 
2 Uzupełniaj paliwo w zależności od potrzeb. Nie, nie dodawaj za dużo. 
Standard oleju hydraulicznego: L-HV46 

1.3 Zgłoszenie przed dostawą 

Raport przed dostawą musi zawierać wszelkiego rodzaju pozycje kontrolne. Zapisz raport po wypełnieniu zgodnie 
z wymaganiami. 

1.4 Harmonogram konserwacji 

Codzienne, kwartalne, półroczne, roczne i dwuletnie kontrole należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem. 
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Plan konserwacji produktu i raport przed dostawą jest podzielony na pięć pozycji ABCDE. Kroki inspekcji są 
następujące: 
Okres inspekcji Sprawdź przedmioty 
Codziennie lub co 8 godzin A 
Co kwartał lub co 250 godzin A+B 
Co pół roku lub co 500 godzin A+B+C 
Co roku lub co 1000 godzin A+B+C+D 

Co dwa lata lub co 2000 godzin A+B+C+D+E 

1.5 Raport z przeglądu technicznego 

Raport z przeglądu konserwacyjnego obejmuje wszystkie rodzaje pozycji przeglądu. 
 
Za każdym razem, gdy przeprowadzamy kontrolę, wymagany jest raport z przeglądu konserwacyjnego. 
Przechowywać przez co najmniej 4 lata po zakończeniu kontroli lub usuwać zgodnie z pracodawcą, miejscem 
pracy oraz przepisami i regulacjami rządowymi. 
1.6 Przygotowania przed dostawą 
Podstawowa zasada 
Sprzedawca jest zobowiązany do zakończenia przygotowania przed dostawą. 
 
Przygotowanie przed dostawą jest priorytetem przed dostarczeniem każdego produktu. Ta kontrola ma na celu 
ustalenie, czy istnieje poważny problem z urządzeniem przed jego użyciem. 
 
Uszkodzony i zmodyfikowany sprzęt nigdy nie jest dozwolony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub 
niezgodności z dostawą sprzętu, maszynę należy oznaczyć i natychmiast zatrzymać. 
 
Naprawy sprzętu muszą być wykonywane przez uprawnionego technika, zgodnie ze specyfikacjami producenta. 
 
Przeglądy konserwacyjne muszą być wykonywane przez uprawnionego technika, zgodnie ze specyfikacjami 
producenta i wymaganiami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
 
Instrukcja 
 
Skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia. 
 
 
 
Panele boczne 
 
Użyj tabeli, aby zapisać wyniki. Zgodnie z instrukcją obsługi, po sprawdzeniu każdej pozycji, wypełnij wyniki w 
odpowiedniej tabeli. 
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Jeśli wszystkie wyniki to N, zatrzymaj pracę sprzętu. Napraw i podwoić ponownie. Po zakończeniu zaznacz na 
pozycji R. 
 
Y = Tak, gotowe 
N = nie. Nie zakończone 
R = został naprawiony 
 
Ocena 

Przygotuj się przed dostawą Y N R 

Kontrola działania zakończona    

Elementy konserwacji 
zakończone 

   

Test działania zakończony    

Numer modelu    

Numer seryjny 
 

   

Data    

Właściciel    

Dział kontroli    

Podpis inspektora    

Stanowisko inspektora    

Nazwa firmy serwisowe      

  

1.7 Przegląd konserwacyjny 

Raport z przeglądu technicznego 

Model Numer 

Seriyjny numer 

Data 

Łączny czas 

Własciciel 

Dział kontroli 

Podpis inspektora 

Stanowisko inspektora 

Nazwa firmy serwisowej 
 
Instrukcja 
· Używaj tego samego raportu podczas każdej inspekcji 
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· Wybierz odpowiednią listę kontrolną zgodnie z kontrolowanymi elementami. 
Inspect period Inspect items 
Every day or every 8 hours A 
Every quarter or every 250 hours A+B 
Every half year or every 500 hours A+B+C 
Every year or every 1000hours A+B+C+D 

Every two years or every 2000hours A+B+C+D+E 

 
 

1.7.1 Lista kontrolna inspekcji 
Lista kontrolna inspekcji 
 
Lista kontrolna A                                                            
A-1 Zapoznaj się z instrukcją i etykietą 
A-2 Kontrola przed uruchomieniem 
Test działania A-3 
Po 40 godzinach 
A-4 Konserwacja trwająca 30 dni 
Po 100 godzinach 
Lista kontrolna B. 
B-1 Bateria 
Kabel B-2 
B-3 Opona i obręcz 
B-4 Zatrzymanie awaryjne 
Przełącznik kluczykowy B-5 
Głośnik B-6 
Hamulec B-7 
B-8 Prędkość jazdy w stanie zamkniętym 
B-9 Prędkość jazdy stanu podnoszenia 
B-10 Jazda z małą prędkością 
B-11 Analiza oleju hydraulicznego 
B-12 Układ wydechowy 
B-13 Części obudowy obudowy 
B-14 Sprawdź dolną granicę i wyłącznik zabezpieczający studzienkę 
B-15 Sprawdź górny wyłącznik krańcowy 
Lista kontrolna C 
C-1 System przeciążenia platformy testowej 
C-2 Załóż pokrywę spustową zbiornika oleju hydraulicznego 
Lista kontrolna D 
D-1 Sprawdzić suwak odporny na zużycie na ramieniu wideł ścinanych 
D-2 Wymiana filtra oleju hydraulicznego 
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Lista kontrolna E. 
E-1 Olej hydrauliczny 
1.7.2 Lista kontrolna A 
A-1 Sprawdź podręczniki i etykiety 
 
 
Zachowanie nienaruszonej instrukcji obsługi i konserwacji jest kluczem do bezpiecznej obsługi. Każda winda 
ma instrukcję, która jest przechowywana w pudełku na platformie. Podręczniki z nieczytelnymi lub 
brakującymi stronami nie zawierają wystarczających informacji, aby zapewnić bezpieczną obsługę. 
 
Upewnij się również, że wszystkie etykiety bezpieczeństwa są dobre. Etykieta ostrzega operatora o 
niebezpieczeństwie związanym z użytkowaniem maszyny. Dostarcza również użytkownikowi informacji 
dotyczących obsługi i konserwacji. Zamazane etykiety nie będą służyć jako ostrzeżenie i mogą spowodować 
niebezpieczne środowisko pracy. 
 
1 Sprawdź i upewnij się, że instrukcje obsługi i konserwacji znajdują się w opakowaniu ręcznym platformy 
2 Sprawdź instrukcję, upewnij się, że pismo odręczne jest wyraźne i nie brakuje żadnej strony. 
Wynik: instrukcja jest zgodna z modelem, pismo odręczne jest wyraźne i nie brakuje żadnych stron. 
Wynik: instrukcja nie pasuje do modelu, pismo odręczne jest rozmazane lub brakuje stron. Zatrzymaj maszynę 
do czasu wymiany instrukcji. 
3 Otwórz rysunek kontrolny etykiety, sprawdź, czy etykiety są zamazane lub uszkodzone 
Wynik: wszystkie etykiety są kompletne i wyraźne. 
 Wynik: brakujące etykiety, zamazane lub uszkodzone. Zatrzymaj maszynę do czasu wymiany etykiet 
4 Po zakończeniu używania umieść instrukcję w oryginalnym miejscu. 
Wskazówka ： W przypadku konieczności wymiany instrukcji lub etykiet, skontaktuj się z firmą Chufeng lub 
naszym sprzedawcą.。 
A-2 Kontrola przed rozpoczęciem pracy 
Zakończenie kontroli przed rozpoczęciem pracy jest bardzo ważne dla bezpiecznego działania maszyny. 
Przeprowadź kontrolę wzrokową przed rozpoczęciem pracy. 
Ta pozycja kontrolna służy do sprawdzenia, czy przed testem działania występują zauważalne problemy z 
maszyną. Może też być 
 
 
 
 służy do określania, czy musimy przeprowadzić rutynową konserwację. 
Test działania A-3 
Kompletny test działania jest bardzo ważny dla bezpiecznego działania maszyny. Test działania służy do 
sprawdzenia, czy występują problemy z funkcjonowaniem maszyny przed rozpoczęciem pracy. Wadliwa maszyna 
nie może być używana. 
Po znalezieniu wady funkcjonalnej oznacz maszynę i przestań działać. 
Pełna procedura kontrolna odnosi się do części „Test funkcjonalny” instrukcji odniesienia 

A-4  Konserwacja 30-dniowa 
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Konserwacja 30-dniowa oznacza pierwszą konserwację po 30 dniach lub 40 godzinach pracy maszyny. 
Po tym kroku kontynuuj sprawdzanie innych pozycji na liście kontrolnej. 
Wykonaj następującą konserwację: 
· Opona i obręcz B-3 
· D-2 Wymiana filtra oleju hydraulicznego 
A-5 Smarowanie kostki 

 

Ta operacja jest wykonywana co 100 godzin. 
Niezbędne jest regularne smarowanie zwrotnicy, osiągi maszyny i żywotność. Długotrwałe stosowanie 
nieskutecznego smarowania zwrotnicy spowoduje uszkodzenie części. 
 
1 Otwórz pokrywę na kostce. 
 
2 W górnej części kostki znajdź otwór do wypełnienia smarem. 
 
3 Napełnij wnętrze zwrotnicy odpowiednią ilością smaru, aż smar będzie pełen łożysk. 
 
4 Załóż pokrywę. 
 
5 Powtórz powyższą procedurę dla pozostałych kostek. 
 
Specyfikacje smaru: 
Monarch 3 # zwykły smar litowy 

1.7.3 Lista kontrolna B 

B-1 Sprawdzenie baterii 

 

 
Kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Dobry stan akumulatora jest bardzo ważny dla wydajności maszyny i bezpieczeństwa pracy. Niewłaściwy poziom 
elektrolitu i uszkodzenie kabla lub złącza spowoduje uszkodzenie części maszyny lub powstanie niebezpiecznej 
sytuacji. 

  Ryzyko porażenia prądem 
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Ładowanie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Podczas pracy zdejmij wszystkie pierścionki, 
zegarki i inne akcesoria. 

 Ryzyko obrażeń ciała 

Elektrolit akumulatora powoduje korozję. Unikaj kontaktu dłoni lub innych części ciała z przelewem elektrolitu, 
aby nie spowodować obrażeń. Użyj małej wody sodowej, aby zneutralizować przelewanie się elektrolitu. 
 
1 Noś odzież ochronną i okulary 
2 Odkręć blokadę w kieszeni z boku obudowy i obróć tackę akumulatora w obudowie na zewnątrz. 
3 Upewnij się, że złącza kabla akumulatora nie są skorodowane. 
4 Upewnij się, że bateria i kabel są dobrze zamocowane 
5 W pełni naładuj baterię i pozostaw ją na co najmniej 24 godziny 
Konserwacja akumulatora (dla akumulatora bezobsługowego i akumulatora szczelnego) 
1 Otwórz pokrywę baterii, sprawdź proporcje do masy areometru i zapisz. 
2 Sprawdź temperaturę otoczenia, wyreguluj proporcje każdego płynu akumulatorowego zgodnie z poniższymi 
instrukcjami 
Powyżej 26,7 ℃, dodaj 0,004 co 5,5 ℃ 
Poniżej 26,7 ℃, zmniejsz o 0,004 co 5,5 ℃ 
Wynik: wyreguluj wszystkie proporcje baterii na więcej niż 1,277.Gdy bateria jest pełna, wykonaj krok 12. 
 Wynik: Jeśli jedna lub więcej proporcji baterii jest mniejsza niż 1,217, wykonaj krok 9. 
3 Przeprowadź ładowanie wyrównawcze lub w pełni naładuj, odstaw na co najmniej 6 godzin. 
4 Otwórz pokrywę baterii, sprawdź proporcje do wagi areometru i zapisz. 
5 Sprawdź temperaturę otoczenia, wyreguluj proporcje każdego płynu akumulatorowego zgodnie z poniższymi 
instrukcjami 
Powyżej 26,7 ℃, dodaj 0,004 co 5,5 ℃ 
Poniżej 26,7 ℃, zmniejsz o 0,004 co 5,5 ℃ 
 Wynik: wyreguluj wszystkie proporcje baterii na więcej niż 1,277.Gdy bateria jest pełna, wykonaj krok 12. 
 Wynik: Jeśli różnica proporcji cieczy jest większa niż 0,1 lub proporcja jednej baterii niż jednej jest mniejsza niż 
1,217, wymień baterie. 
6 Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze. W razie potrzeby dodaj 3 mm wody destylowanej. Nie dodawaj za 
dużo. 
7 Załóż z powrotem pokrywę baterii, zneutralizuj elektrolit wodą sodową. 
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    A. akumulator b. Przewód bezpiecznika 250 A c. szybki siekacz d. ładowarka 
 
 
dla wszystkich akumulatorów 
1 Sprawdź, czy każda bateria jest prawidłowo podłączona do zestawu baterii. 
2 Sprawdź, czy wtyczka ładowarki i izolacja przewodów nie są nadmiernie zużyte i uszkodzone, jeśli tak, 
wymień na czas. 
3 Prawidłowo podłącz ładowarkę do zasilacza v50, 110-230 / 60 Hz. 
Wynik: Ładowarka działa i ładuje akumulator. 
Wynik: Jeśli dzwoni alarm ładowarki, a lampka wskaźnika miga, sprawdź i popraw połączenie między 
bezpiecznikiem a ładowarką. Upewnij się, że ładowarka działa i rozpoczęła się ładowanie. 
Uwaga: Aby uzyskać dobry efekt należy dobrać odpowiednią długość przewodu, którego całkowita długość 
nie może przekraczać 15 m 
 
Uwaga: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu ładowarki, skontaktuj się z naszym działem obsługi 
posprzedażnej. 
 

B-2 Kontrola okablowania 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Utrzymywanie przewodów w dobrym stanie, jest bardzo ważne dla bezpiecznej pracy i dobrych osiągów maszyny. 
Jeżeli przewody spalone, porysowane, skorodowane lub zagięte nie zostaną znalezione i naprawione, spowodują 
zagrożenie środowiska pracy lub zniszczą części maszyny. 
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 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym / wybuchem 
Kontakt termiczny lub przewodnik elektryczny mogą spowodować poważne wypadki. Nie noś pierścionków, 
zegarków i innej biżuterii. 
1 Sprawdź, czy nie brakuje przewodu uziemiającego podwozia. 
2 Sprawdź, czy nie ma spalonych, zarysowanych, skorodowanych, zgiętych lub poluzowanych przewodów w 
następujących obszarach: 
  Wewnątrz skrzynki kontrolera naziemnego 
  Przewody grupy zaworów hydraulicznych w tacy pompy oleju 
  Przewody akumulatorów w zasobniku akumulatorów 
  Wewnątrz skrzynki kontrolera platformy 
3 Przekręć przełącznik na klucz na kontroler na pomoście, pociągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na 
panelu naziemnym i kontrolerze na pomoście. 
4 Podnośnik na wysokość ok. 2,5 m od ziemi. 
5 Podnieś ramię zabezpieczające, przesuń je na środek tulei widełek. Obróć w górę do stanu pionowego. 
6 Opuść platformę, aż tuleja wału całkowicie zetknie się z ramieniem zabezpieczającym. Niebezpieczeństwo 
zmiażdżenia 
Kiedy platforma jest opuszczana, upewnij się, że ręce są we właściwej pozycji wspornika zabezpieczającego. 
 
1 Sprawdź, czy nie ma spalonych, porysowanych, skorodowanych, zgiętych i poluzowanych przewodów w 
obszarach podwozia i nożyc. 
2 Sprawdź, czy nie ma spalonych, zarysowanych, skorodowanych, wygiętych lub poluzowanych przewodów w 
następujących obszarach: 
  Przewody na wysięgniku nożycowym 
  ECU do platformy 
  Końcowy przewód podłączony do platformy 
3 Sprawdź izolacyjną powłokę bezolejową w następujących obszarach ： 
  Końcowy przewód łączący ECU z czujnikiem platformy 
  Cały końcowy przewód łączący czujniki poziomu 
4 Podnosząc platformę, ustaw ramiona zabezpieczające z powrotem w pozycji montażowej. 
5 Opuść platformę do pozycji schowanej, a następnie wyłącz maszynę. 
 

B-3   Kontrola opon i kół 

 

Przegląd jest wymagany raz na 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Ważne jest, aby utrzymywać oponę i piastę koła w dobrym stanie. Wadliwe działanie opony i piasty może 
spowodować przewrót 
1 Sprawdź bieżnik i bok opony pod kątem zadrapań, pęknięć, uderzeń i innych nieprawidłowych śladów zużycia 
2 Sprawdź piastę pod kątem uszkodzeń, zgięć i pęknięć. 
3 Zdejmij zawleczkę, aby sprawdzić moment dokręcenia nakrętki. 
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Uwaga: podczas ponownej instalacji należy użyć nowej zawleczki. 
4 Zainstaluj i zablokuj nową zawleczkę 
Brak momentu obrotowego nakrętki 
smarującej 

406.7Nm 

Moment obrotowy nakrętki smarującej 305Nm 
          
B-4 Kontrola funkcji zatrzymania awaryjnego 
Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Normalna funkcja zatrzymania awaryjnego jest niezbędna do bezpiecznego działania maszyny. Nieprawidłowy 
czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego nie będzie w stanie odciąć zasilania, nie może zatrzymać wszystkich 
funkcji maszyny, powodując niebezpieczne sytuacje. 
W ramach funkcji bezpieczeństwa, oprócz funkcji czerwonego przycisku zatrzymania awaryjnego platformy, 
wybór i działanie kontrolera naziemnego odbywa się przed kontrolerem platformy. 
 
1 Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie naziemne i wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego 
na panelu naziemnym i na pomoście. 
2 Naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na kontrolerze naziemnym do pozycji zamkniętej 
○ Wynik: maszyna nie wykonuje żadnej akcji 
3 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście i wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego na panelu naziemnym i panelu sterowania na pomoście. 
4 Naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na kontrolerze na pomoście do pozycji zamkniętej. 
○ Wynik: maszyna nie wykonuje żadnej akcji. 
Uwaga: Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na naziemnym panelu sterowania może być używany do 
wszystkich operacji maszyny, nawet jeśli przełącznik na klucz jest przełączony na sterowanie z pomostu. 

B-5 Test przełącznika kluczykowego 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Prawidłowe działanie i reakcja przełącznika kluczykowego mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania 
sprzętu. Maszyna może być obsługiwana za pomocą kontrolera naziemnego lub kontrolera platformy, a 
sterowanie to jest przełączane za pomocą przełącznika kluczykowego. Awaria wyłącznika może spowodować 
niebezpieczne działanie. 
Ten krok wymaga użycia kontrolera platformy na ziemi, aby ludzie nie stawali na platformie. 
1 Zwolnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na panelu naziemnym i kontrolerze pomostowym. 
2 Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie z pomostu. 
3 Sprawdź funkcje wznoszenia i opadania kontrolera naziemnego. 
○ Wynik: maszyna nie wykonuje żadnej akcji. 
4 Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie naziemne. 
5 Sprawdź funkcje wznoszenia i opadania kontrolera naziemnego. 
○ Wynik: maszyna nie wykonuje żadnej akcji. 
6 Obróć przełącznik na klucz do pozycji zamkniętej. 
○ Wynik: maszyna nie wykonuje żadnej akcji. 
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Test klaksonu B-6 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej. 

Sygnał dźwiękowy jest przeznaczony dla osoby na platformie, aby ostrzegać ludzi o 

ziemi. Nieprawidłowy klakson nie może zaalarmować ziemi o niebezpiecznych lub 

niebezpiecznych warunkach. 

1 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście i wyciągnij 

czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na panelu naziemnym i panelu 

sterowania na pomoście. 

2 Naciśnij przycisk sygnału dźwiękowego na kontrolerze platformy. 

○ Wyniki: dźwięk klaksonu. 

B-7 Test działania hamulca napędowego 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Prawidłowe hamowanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. Hamulce wymagają płynnego, bez 
opóźnień, nierówności i nietypowego dźwięku. Hydrauliczny układ hamulcowy powinien również zachowywać się 
normalnie. 
Aby ukończyć test hamulca, maszyna musi stać na twardym, poziomym i pozbawionym przeszkód podłożu i 
upewnić się, że jest w stanie złożonym i wysuniętym pomostem w celu pełnego podniesienia. 
1 Narysuj linię odniesienia na ziemi. 
2 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście i wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego na panelu naziemnym i panelu sterowania na pomoście. 
3 Opuść platformę do pozycji złożonej. 
4 Naciśnij przycisk funkcji jazdy 
5 Wybierz punkt na maszynie (na przykład punkt kontaktu na kole) jako znak przecinający referencyjną linię 
testową 
6 Maszyna jest napędzana na najwyższą prędkość, a uchwyt zostaje zwolniony w punkcie odniesienia nad linią 
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testową. 
7 Zmierz odległość między punktem odniesienia a linią testową. 
 Wynik: Maszyna zatrzymuje się na określonej drodze hamowania. Nie potrzebujesz żadnych działań. 
 Wynik: Maszyna nie zatrzymuje się na określonej drodze hamowania. 
Uwaga: Hamulce muszą być dostępne w zakresie dopuszczalnej zdolności pokonywania wzniesień maszyny. 
8 Wymień hamulce i powtórz powyższą procedurę od kroku 1. 
 
Maksymalna droga hamowania   61cm±30cm 
 
 
 
 
 

B-8   Test prędkości jazdy - schowany 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Normalna funkcja jazdy ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. Funkcja jazdy powinna reagować 
szybko i płynnie na operatora. Normalna podróż wymaga płynnego, bez opóźnień, nierówności i nietypowego 
dźwięku. 
Aby ukończyć test prędkości jazdy, maszyna musi stać na twardym, poziomym i pozbawionym przeszkód podłożu 
1 Narysuj dwie linie oddzielone 12,2 metra jako linię startu i linię końcową na ziemi. 
2 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście i wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego na panelu naziemnym i panelu sterowania na pomoście. 
3 Opuść platformę do pozycji złożonej. 
4 Naciśnij przycisk funkcji jazdy 
5 Wybierz punkt na maszynie (na przykład punkt dotykowy na kole) jako znak przecinający referencyjną linię 
testową 
6 Uruchom maszynę na najwyższą prędkość, a licznik czasu rozpocznie się w punkcie odniesienia nad linią 
testową. 
7 Utrzymuj pełną prędkość i rejestruj czas do przekroczenia linii końcowej  0, 

B-9   Test prędkości jazdy - podwyższony  

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Normalna funkcja jazdy ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. Funkcja jazdy powinna reagować 
szybko i płynnie na operatora. Normalna podróż wymaga płynnego, bez opóźnień, nierówności i nietypowego 
dźwięku. 
Aby ukończyć badanie prędkości jazdy, maszyna musi stać na twardym, poziomym i pozbawionym przeszkód 
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podłożu 
 
1 Narysuj dwie linie oddzielone 12,2 metra jako linię startu i linię końcową na ziemi. 
2 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście i wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego na panelu naziemnym i panelu sterowania na pomoście. 
3 Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia. 
4 Podnieś platformę na wysokość około 2 metrów 
5 Naciśnij przycisk funkcji jazdy 
6 Wybierz punkt na maszynie (na przykład punkt dotykowy na kole) jako znak przecinający referencyjną linię 
testową. 
7 Uruchom maszynę na najwyższą prędkość, a licznik czasu rozpocznie się w punkcie odniesienia nad linią 
testową. 
8 Utrzymuj pełną prędkość i rejestruj czas do przekroczenia linii końcowej 
 
 

B-10  Test prędkości jazdy -niska 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Normalna funkcja jazdy ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. Funkcja jazdy powinna reagować 
szybko i płynnie na operatora. Normalna podróż wymaga płynnego, bez opóźnień, nierówności i nietypowego 
dźwięku. 
Aby ukończyć badanie prędkości jazdy, maszyna musi stać na twardym, poziomym i pozbawionym przeszkód 
podłożu 
 
1 Narysuj dwie linie oddzielone 12,2 metra jako linię startu i linię końcową na ziemi. 
2 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście i wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania 
awaryjnego na panelu naziemnym i panelu sterowania na pomoście. 
3 Opuść platformę do pozycji złożonej. 
4 Naciśnij przycisk wyboru prędkości 
5 Wybierz punkt na maszynie (na przykład punkt kontaktu na kole) jako znak przecinający referencyjną linię 
testową 
6 Uruchom maszynę na najwyższą prędkość, a licznik czasu rozpocznie się w punkcie odniesienia nad linią 
testową. 
7 Utrzymuj pełną prędkość i rejestruj czas do przekroczenia linii końcowej. Czas nie powinien być krótszy niż 25 
sekund. 

B-11    Analiza oleju hydraulicznego 
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Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Wymiana lub testowanie oleju hydraulicznego ma kluczowe znaczenie dla działania i żywotności sprzętu. 
Zanieczyszczony olej hydrauliczny może wpłynąć na działanie sprzętu. Ciągłe użytkowanie spowoduje uszkodzenie 
sprzętu. Kontrolę należy często przeprowadzać w trudnych warunkach pracy. 
Przed wymianą oleju hydraulicznego można uznać, że jest to konieczne lub nie, przez odolejacz. 
Jeśli olej hydrauliczny nie był wymieniany przez dwa lata, powinien być testowany raz na kwartał. Jeśli test 
zakończy się niepowodzeniem, wymień olej hydrauliczny. 
Sprawdź E-1, sprawdź lub wymień olej hydrauliczny. 

B-12   Sprawdzenie układu wentylacji pokrywy zbiornika hydraulicznego 

 
 
 
 
 
Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej. 
Wyczerpane pokrywy zbiorników hydraulicznych mają kluczowe znaczenie dla uzyskania dobrych 
parametrów mechanicznych i żywotności. Brudne lub zatkane rzędy 
Osłona powietrzna może spowodować uszkodzenie maszyny. Trudne środowisko pracy powinno 
być często sprawdzane. 
1. Zdejmij pokrywę wydechu ze zbiornika hydraulicznego. 
2. Kontrola wentylacji. 
  Rezultat: Powietrze może przepływać przez pokrywę wydechową. 
Wynik: Jeśli powietrze nie może przepływać przez osłonę wylotu, wyczyść lub wymień tę osłonę. 
Przejdź do kroku 3. 
Uwaga: Sprawdź wylot wentylacji pokrywy zbiornika, powietrze powinno swobodnie przepływać. 
 
 
3. Ostrożnie oczyścić spust zbiornika łagodnym rozpuszczalnikiem i wysuszyć sprężonym 
powietrzem pod niskim ciśnieniem. Powtórz krok 2. 
4. Zainstaluj pokrywę spustową zbiornika oleju hydraulicznego. 

B-13 Sprawdzenie zespołu blokady obudowy 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Normalna blokada podwozia ma krytyczne znaczenie dla wydajności i żywotności sprzętu. Uszkodzone części 
zamka obudowy mogą spowodować nieoczekiwane otwarcie zasobnika, powodując zagrożenie bezpieczeństwa. 
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1 Sprawdź zużycie i uszkodzenie każdego zespołu blokady podwozia. 
2 Nasmaruj sprężynę i strukturę obrotowego zatrzasku każdej blokady podwozia lekkim olejem. 

B-14   Sprawdzenie dolnego wyłącznika krańcowego i wyłącznika zabezpieczającego podszybie 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Dobry wyłącznik krańcowy ma kluczowe znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa maszyny. Działanie 
wadliwego wyłącznika krańcowego maszyny obniży wydajność maszyny i doprowadzi do potencjalnie 
niebezpiecznej wydajności pracy. 
Aby ukończyć badanie, maszyna musi stać na stabilnym, poziomym podłożu bez przeszkód 
 
1 Opuść urządzenie do stanu złożonego i ustaw się na solidnym, poziomym podłożu. 
2 Umieść drewniany klocek około 5 cm poniżej prawego zabezpieczenia wykopu. 
3 Naciśnij przycisk podnoszenia i spróbuj podnieść maszynę na około 2 m. 
Wynik: urządzenie zabezpieczające wżer dotyka drewnianego bloku i nie można go całkowicie rozłożyć za pomocą 
kodu cyfrowego 18. Rozlega się alarm. Maszyna może wznieść się do około 2 m. Funkcja jest normalna. 

Rezultat: urządzenie zabezpieczające wgłębienie dotyka drewnianego bloku i nie można go całkowicie rozłożyć 
bez kodu cyfrowego 18. Alarm nie włącza się. Maszyna może stale rosnąć. Funkcja ochrony studzienki lub 
wyłącznik krańcowy dolnego są nieprawidłowe. 
4 Naciśnij przycisk jazdy, spróbuj jechać i skręcić maszyną 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny pokazuje kod 18, włącza się alarm, a funkcje kierowania i jazdy są 
niedostępne. Funkcja jest normalna. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie pokazuje kodu 18, nie słychać alarmu, a funkcje kierowania i jazdy są 
dostępne. Funkcja ochrony studzienki lub wyłącznik krańcowy dolnego są nieprawidłowe. 
5 Opuść platformę do stanu złożonego. Usuń blok z prawego zabezpieczenia wgłębienia. 
6 Powtórz kroki 1-4 pod lewą stroną zabezpieczenia wgłębienia. Jeśli alarmuje podczas obsługi prawej strony, 
podczas gdy nie alarmuje po lewej stronie, powtarzając kroki 1-4, prawa strona funkcji ochrony studzienki lub 
dolny wyłącznik krańcowy działa nieprawidłowo i na odwrót. 
7 Opuść platformę do stanu złożonego. Usuń blokadę z lewego zabezpieczenia wgłębienia. 
Gdy powyższa funkcja jest normalna, wyłącznik ochronny studzienki lub wyłącznik krańcowy dolnej są w dobrym 
stanie. 
Jeśli wystąpi problem, przejdź do poniższej procedury rozwiązywania problemów. 
 
Przełącznik ochrony wgłębienia 
1 Wymontuj kontroler platformy. 
2 Podnieś platformę na około 2,5 m. 
3 Podnieś wspornik zabezpieczający, przesuń wspornik zabezpieczający na środek tulei wału nożycowego i obróć 
go do pozycji pionowej. 
4 Opuść platformę, aż wspornik zabezpieczający całkowicie dotknie tulei wału. 
 
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 
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 Kiedy platforma jest opuszczana, upewnij się, że ręce są we właściwej pozycji wspornika zabezpieczającego. 
5 Obróć przełącznik na klucz do pozycji wyłączenia. 
6 Zaznacz i oddziel złącze kontrolera platformy. 
7 lub który łączy platformę. 
8 Podłącz złącze kontrolera platformy do złącza ECU. 
9 Otwórz pokrywę dolnego wyłącznika krańcowego. Zaznacz i usuń dwa przewody dolnego wyłącznika 
krańcowego. 
10 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście 
11 Lekko podnieś pomost i załóż wspornik zabezpieczający. 
12 Użyj kontrolera platformy na ziemi, naciśnij przycisk funkcji podnoszenia, opuść platformę do pozycji złożonej i 
złóż osłonę kanału. 
Wynik: Na wyświetlaczu diagnostycznym pojawi się kod 18, zabrzmi alarm i funkcja opuszczania powinna działać. 
Maszyna działa normalnie. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie wyświetla kodu 18 i nie słychać alarmu. Należy wymienić wyłącznik 
zabezpieczający studzienkę. 
20 Naciśnij przycisk funkcji jazdy i spróbuj jechać maszyną. 
 
 

wynik: Wyświetlacz diagnostyczny pokaże kod 18, włączy się alarm i nie będzie można obsługiwać funkcji 
kierowania i jazdy. Maszyna działa normalnie. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie wyświetla kodu 18, nie słychać alarmu i można obsługiwać funkcje 
kierowania i jazdy. Należy wymienić wyłącznik zabezpieczający studzienkę. 
21 Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny pokaże kod 18, włączy się alarm i maszyna będzie mogła tylko spaść. Maszyna 
działa normalnie. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie wyświetla kodu 18 i nie słychać alarmu. Należy wymienić wyłącznik 
zabezpieczający studzienkę. 
22 Podnieś pomost do momentu rozłożenia zabezpieczenia przed stosem. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie wyświetla kodu 18 i nie słychać alarmu. Maszyna działa normalnie. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny pokaże kod 18 i włączy się alarm. Należy wymienić wyłącznik zabezpieczający 
studzienkę. 
23 Podnieś pomost na wysokość około 2,5 m. 
24 Podnieś wspornik zabezpieczający, przesuń wspornik zabezpieczający na środek tulei wału nożycowego i obróć 
go do pozycji pionowej. 
25 Opuść platformę, aż wspornik zabezpieczający całkowicie dotknie tulei wału. 
 

 Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 

Kiedy platforma jest opuszczana, upewnij się, że ręce są we właściwej pozycji ramion zabezpieczających. 
26 Obróć przełącznik na klucz do pozycji wyłączenia. 
27 Odłącz przewód sterujący pomostem od modułu ECU podwozia. 
28 Podłącz ponownie złącze sterowania pomostem i ECU podwozia. 
29 Podłącz złącze sterowania pomostem. 



57

                          TOR-INDUSTRIES 

-Operation and Maintenance Manual                                                    

 
 
 

30 Podłącz pewnie dwa przewody dolnego wyłącznika krańcowego. 
31 Zainstalować dolną skrzynkę wyłącznika krańcowego. 
32 Przestaw przełącznik na klucz na element sterujący na pomoście. 
33 Lekko podnieś pomost i załóż wspornik zabezpieczający. 
Dolny wyłącznik krańcowy 
34 Przesuń maszynę poza maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia. Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia 
podany na tabliczce znamionowej. 
35 Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia, aby podnieść maszynę na wysokość około 2 metrów na pochyłym 
terenie. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny pokazuje kod LL, włącza się alarm i rozłożone jest urządzenie zabezpieczające 
studzienkę. Maszyna działa normalnie. 
Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie wyświetla kodu LL, nie słychać alarmu, a urządzenie zabezpieczające 
studzienkę jest rozłożone. Wyreguluj lub wymień dolny wyłącznik krańcowy. 
36 Naciśnij przycisk funkcji jazdy i spróbuj jechać maszyną po zboczu. 
 Wynik: Na wyświetlaczu diagnostycznym pojawia się kod LL, włącza się alarm, a funkcje kierowania i jazdy nie 
działają. Maszyna działa normalnie. 
 Wynik: Wyświetlacz diagnostyczny nie wyświetla kodu LL, nie słychać alarmu, a funkcje kierowania i jazdy 
działają prawidłowo. Wyreguluj lub wymień dolny wyłącznik krańcowy. 
37 Wyłącz maszynę. 

B-15  Sprawdzenie górnego wyłącznika krańcowego 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 250 godzin lub kwartał, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Dobry wyłącznik krańcowy ma krytyczne znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa maszyny. Działanie 
wadliwego wyłącznika krańcowego maszyny obniży wydajność maszyny i doprowadzi do potencjalnie 
niebezpiecznej wydajności pracy. 
Aby ukończyć badanie, maszyna musi stać na stabilnym, poziomym podłożu bez przeszkód 
 
1 Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie naziemne i podnieś platformę do około 2,5 m nad ziemią. 
2 Podnieś wspornik zabezpieczający, przesuń wspornik zabezpieczający na środek tulei wału nożycowego i obróć 
go do pozycji pionowej. 
3 Opuść platformę, aż wspornik zabezpieczający całkowicie dotknie tulei wału. 
 
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 
Kiedy platforma jest opuszczana, upewnij się, że ręce są we właściwej pozycji wspornika zabezpieczającego. 
4. Otworzyć osłonę wyłącznika krańcowego zamontowaną na podwoziu. 
 
 
5 Lekko podnieś pomost i załóż wspornik zabezpieczający. 
6 Użyj kontrolera naziemnego, aby podnieść platformę, naciskając ramię górnego wyłącznika krańcowego, aby 
aktywować górny wyłącznik krańcowy. 



58

                          TOR-INDUSTRIES 

-Operation and Maintenance Manual                                                    

 
 
 

 Wynik: Platforma przestaje się podnosić, a maszyna działa prawidłowo. 
 Wynik: Platforma nadal się podnosi, wyreguluj lub wymień górny wyłącznik krańcowy. 

1.7.4 Lista kontrolna C 

C-1   Testowanie systemu przeciążenia platformy 

 

Ten krok jest wykonywany co 500 godzin lub 6 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lub gdy 
maszyna jest przeciążona. 
Często mechanizmy przeciążenia platformy testowej mają krytyczne znaczenie dla bezpiecznego działania 
maszyny. Kontynuacja działania platformy spowoduje, że system nie będzie mógł wyczuć informacji o 
przeciążeniu platformy. Przechylanie sprzętu ma wpływ na stabilność maszyny. 
System przeciążenia platformy ma na celu zapobieganie przeciążeniu maszyny. Składa się z dwóch elementów 
elektrycznych: presostatu przeciążeniowego i czujnika przechyłu. 
Presostat przeciążeniowy jest regulowany i służy do określania ciśnienia cylindra, do którego zostanie skierowany 
sygnał zwrotny system przeciążenia platformy. Gdy ciśnienie jest zbyt duże, wyłącznik ciśnieniowy wyśle sygnał 
do ECU, maszyna zatrzyma wszystkie funkcje, aż nadmiar obciążenia zostanie usunięty z platformy. 
Czujnik nachylenia umieszczony w wewnętrznym ramieniu nożycowym 1 do pomiaru kąta nachylenia nożyc w 
celu określenia wysokości platformy. 

 

 
    a. presostat przeciążenia 
   b. czujnik pochylenia 
   c. pokrywa wyłącznika krańcowego 
 
1. Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie naziemne i podnieś platformę do około 2,5 m nad ziemią. 
2. Podnieś wspornik zabezpieczający, przesuń wspornik zabezpieczający na środek wału nożycowego i obróć go 
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do pozycji pionowej. 
3. Obniż wysokość platformy, aż wspornik zabezpieczający całkowicie zetknie się z tuleją wału. 
   Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 
 
4 Kiedy platforma się obniża, upewnij się, że ręce znajdują się we właściwej pozycji wspornika zabezpieczającego. 
5 Otwórz pokrywę wyłącznika krańcowego zamontowaną na podwoziu. Otwórz osłonę wyłącznika krańcowego. 

 
 
 
a. górny wyłącznik krańcowy    b. dolny wyłącznik krańcowy     c. czujnik pochylenia 
 
6 Zaznacz i otwórz dwa przewody górnego wyłącznika krańcowego. 
7 Zewrzyj dwa rozmontowane przewody. 
8 Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie naziemne, wyciągnij dwa czerwone przyciski zatrzymania 
awaryjnego na panelu naziemnym i panelu sterowania na pomoście. 
9 Lekko podnieś platformę, aby przywrócić wspornik bezpieczeństwa. 
10 Podnieś platformę do najwyższej pozycji i kontynuuj naciskanie przycisku wyboru funkcji podnoszenia. 
 Wynik: włączył się alarm 
 Wynik: Brak dźwięku alarmu, system przeciążenia platformy kalibracyjnej. 
11 Użyj funkcji ręcznego opuszczania, aby obniżyć platformę do stanu Shoulong. 
12 Ostrożnie odłącz górny wyłącznik krańcowy. 
13 Podnieś platformę do najwyższej pozycji i kontynuuj naciskanie przycisku wyboru funkcji podnoszenia. 
 Wynik: dźwięk alarmu nie dzwoni. System działa normalnie. 
 Wynik: włączył się alarm, funkcja systemu przeciążenia platformy nie działa normalnie. Eliminacja wyłączników 
krańcowych, wyłączników krańcowych, przewodów i wsporników montażowych itp. Usterki lub systemy 
przeciążeniowe wymagają kalibracji. 
14 Opuść platformę na wysokość około 2,5 m nad ziemią. 
15 Podnieś wspornik zabezpieczający, przesuń go na środek wału nożycowego i obróć go do pozycji pionowej. 
16 Obniż platformę, aż wspornik zabezpieczający całkowicie zetknie się z tuleją wału. 

 Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 

Gdy platforma się obniża, upewnij się, że ręce są we właściwej pozycji wspornika zabezpieczającego. 
17 Podłączyć wyłącznik krańcowy tak, jak jest i założyć osłonę wyłącznika krańcowego. 
18 Założyć osłonę gniazda wyłącznika krańcowego. 
19 Zamontować osłonę siedzenia wyłącznika krańcowego pomostu. 
20 Nieznaczne podniesienie platformy w celu przywrócenia wspornika zabezpieczającego. 
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21 Opuść pomost do pozycji złożonej. 

C-2 Załóż pokrywę spustową zbiornika oleju hydraulicznego 

 

Ten krok jest wykonywany co 500 godzin lub co sześć miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Zbiornik hydrauliczny jest zbiornikiem wentylowanym. W nawiewniku znajduje się filtr powietrza, który z czasem 
może się zatkać. Jeśli osłona wydechu jest uszkodzona lub nieprawidłowo zamontowana, zanieczyszczenia mogą 
dostać się do układu hydraulicznego i spowodować uszkodzenie elementu. W trudnych warunkach pracy należy 
zawsze sprawdzić osłonę wydechową. 
1 Zdejmij pokrywę spustową zbiornika oleju hydraulicznego. 
2 Załóż nową pokrywę spustową zbiornika oleju hydraulicznego. 
 
 
 
 

1.7.5 Lista kontrolna D 

D-1 Sprawdź nadające się do noszenia suwaki ramienia nożycowego 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 1000 godzin lub co rok, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Dobre ślizgacze ramienia nożycowego, które można nosić, mają kluczowe znaczenie dla wydajności i 
bezpieczeństwa maszyny. Używanie zużytych suwaków obniży wydajność maszyny i doprowadzi do potencjalnie 
niebezpiecznej wydajności pracy. 
Sprawdź suwaki do noszenia w stanie złożonym platformy. 
1 Zmierz odległość od płyty podwozia do wewnętrznego korbowodu po stronie niekierowanej po stronie 
kontrolera naziemnego. 
 
 

 
 
suwak do noszenia b wewnętrzny korbowód c płyta podwozia 
Wynik: wynik pomiaru jest większy lub równy 34 mm. Wykonaj krok 2. 
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Wynik: Wynik pomiaru jest mniejszy niż 34 mm. Wymień suwak do noszenia. 
2 Zmierz odległość od płyty podwozia do wewnętrznego korbowodu po stronie niekierowanej po stronie zespołu 

akumulatora. 
 
  Wynik: wynik pomiaru jest większy lub równy 34 mm. Wykonaj krok 3. 
Wynik: Wynik pomiaru jest mniejszy niż 34 mm. Wymień suwak do noszenia. 
3 Nałóż smar między suwak podwozia a suwak do noszenia. 

D-2  Wymień zespół filtra oleju powrotnego zbiornika hydraulicznego 

 

Ta kontrola jest przeprowadzana co 1000 godzin lub co rok, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Wymiana filtra oleju powrotnego ma kluczowe znaczenie dla dobrej wydajności i żywotności maszyny. Brudne lub 
zatkane filtry mogą wpłynąć na wydajność maszyny, a dalsze użytkowanie spowoduje uszkodzenie części. Ciężkie 
warunki pracy wymagają częstszej wymiany filtra. 

  Niebezpieczeństwo oparzenia 

Uważaj na gorący olej. Kontakt z gorącym olejem może spowodować poważne oparzenia 

  Oil return of the hydraulic oil tank 

The filter is installed in the middle of the functional valve block and the hydraulic power unit. 
 
1 Clean the spilled oil of around the filter. Remove the filter with a wrench. 
2 Apply a layer of hydraulic oil to the seal of the new filter 
3 Install a new filter and tighten it by hand. 
4 Use the marker to note the replacement time and date on the filter replacement table 
5 Turn the key switch to ground control. Pull out the red emergency stop button on the ground and platform 
controller. 
6 Press and hold the down function button. 
7 Check the oil leak of the filter assembly. 
8 Clean the spilled hydraulic oil. 

1.7.6 Checklist E  

E-1   Test or Replace hydraulic oil 

 

This check is made every 2000 hours or two years whichever comes first. 
Replacement or test of hydraulic oil is critical to the good performance and service life of the machine. Dirty or 
clogged hydraulic oil may and oil filter will affect machine performance and continued use will result in damage 
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to the parts. Harsh working condition requires more frequent operation of this test. 
Before replacing the hydraulic oil, use an oil separator to verify the necessity of replacement. 
 
 
If the hydraulic oil hasn't been replaced for two years, it should be tested once every quarter. Replace the 
hydraulic oil if test failed. 
Note: This operation should be carried out in the folded status. 
1 Cut off from the battery pack of the machine. 

 Electric shock / burn danger 

1 Operation in live circuits may result in serious injury or death. Remove the rings, watches and other accessories 
during operation. 
2 Open the hydraulic power unit mounting tray. 
3 Mark and disconnect the hydraulic filter from the oil return to the hydraulic tank and remove the tubing from 
the tank. The pipe fittings are covered with dust. 
4 Mark and disconnect the suction pump of the hydraulic pump and the tank and remove the tubing. The pipe 
fittings are covered for dust proof. 
5 Release the hydraulic tank fasteners and remove the hydraulic tank. 
6 Remove the drain plug at the bottom of the hydraulic tank. 
7 Place the oil in a suitable container. 

  The risk of physical injury 

Spray out the hydraulic oil can penetrate the skin. When the hydraulic connector is released, the speed is very 
slow, so that the oil pressure gradually weakened. Do not let the oil jet out. 
8. Clean the overflow of the hydraulic oil, the correct use of the hydraulic oil released. 
9. Clean the hydraulic tank with a mild solvent and dry thoroughly. 
10. Tighten the drain plug. Torque according to the following requirements: 
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Torque requirement  

drain plug of no lubrication hydraulic fuel tank  4.5Nm 
drain plug of lubricated hydraulic fuel tank  3.4Nm 
 
11. Replace the hydraulic tank and install the fasteners that tighten the hydraulic tank. Torque according to the 
following requirements: 
       
Torque requirement  

Fastener of no lubrication hydraulic fuel tank  4Nm 
Fastener of lubricated hydraulic fuel tank  2.9Nm 
 
12. Connect the hydraulic pump into the tubing and the tank. 
13. Connect the hydraulic pump return line and the return oil filter. 
14. Fill the tank with hydraulic oil, be careful not to overflow. 
15. Start the oil pump to fill the hydraulic system with the entire hydraulic system to remove the air from the 
hydraulic system.             

 Damage risk 

Operation in the absence of oil may cause damage to the hydraulic pump. When filling the hydraulic system with 
oil, carefully evacuated the tank. Do not let the hydraulic pump cavitation. 

1.8 Common troubleshooting 

Malfunction Code 
If the LED diagnostic reading device displays an error code (such as LL), pull the red emergency stop button back 
and forth to reset the system. 
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Kod usterki
Code Opis Odpowiedź maszyny
1 Błąd inicjalizacji systemu Wszystkie funkcje wyłączone
2 Błąd komunikacji systemu Wszystkie funkcje wyłączone

3 Wszystkie funkcje wyłączone

12 Funkcja sterowania naziemnego wyłączona

18 Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
31 Błąd czujnika ciśnienia Wszystkie funkcje wyłączone
32 Błąd czujnika kąta Wszystkie funkcje wyłączone
34 zapasowy

42 Tylko sygnał

43 Tylko sygnał

46 Tylko sygnał

47 Tylko sygnał

52 Błąd cewki do przodu Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
53 Błąd cewki wstecznej Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
54 Błąd podnoszenia cewki Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
55 Błąd cewki opadania Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
56 Błąd skrętu cewki w prawo Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

57 Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
58 Błąd cewki hamującej Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

59 Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

61 W zależności od kontrolera

62 W zależności od kontrolera

63   W zależności od kontrolera

64   W zależności od kontrolera

65   W zależności od kontrolera

66   W zależności od kontrolera

67   W zależności od kontrolera
68 Błąd niskiego napięcia   Wszystkie funkcje wyłączone

69   Wszystkie funkcje wyłączone

70   Wszystkie funkcje wyłączone

71   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

72   W zależności od kontrolera

73   W zależności od kontrolera

74   W zależności od kontrolera

75   W zależności od kontrolera

76   W zależności od kontrolera

77   W zależności od kontrolera

78   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

79   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
80 Ponad 80% obciążenia   Tylko alarm

81   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

82   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

83   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona
90 Ponad 90% obciążenia   Tylko alarm
99 Ponad 99% obciążenia   Tylko alarm

0L   Wszystkie funkcje wyłączone

LL   Funkcja podnoszenia i jazdy wyłączona

Nieprawidłowy błąd 
ustawienia opcji
Błąd przełącznika 
podnoszenia platformy 
startowego panelu 
sterowania
Błąd urządzenia 
zabezpieczającego 
wgłębienie

Błąd uruchamiania 
przełącznika kołyskowego 
platformy (po lewej)
Błąd uruchamiania 
przełącznika kołyskowego 
platformy (prawy)
Błąd uruchamiania 
przycisku startu platformy
Joystick platformy nie jest 
w pozycji zerowej, błąd 
rozruchu

Błąd obracania cewki w 
lewo

Błąd równoległej cewki 
zaworu
Błąd czujnika prądu 
sterownika silnika
Uszkodzenie sprzętu 
sterownika silnika
Błąd wyjścia silnika 
sterownika silnika
Błąd SRO sterownika 
silnika
Błąd przepustnicy 
sterownika silnika
Awaryjny błąd rewersu 
sterownika silnika
Błąd HPD sterownika 
silnika

Wysoki błąd prądu 
zerowego (tylko ZAPI)
Sygnał sterujący poza 
zakresem (tylko ZAPI)
Błąd głównego stycznika 
sterownika silnika
Błąd przepięcia sterownika 
silnika
Błąd redukcji ciepła 
sterownika silnika
Błąd silnika sterownika 
silnika
Błąd silnika stacji pomp 
sterownika silnika
Błąd silnika napędu lewego 
sterownika silnika
Błąd silnika napędu 
prawego sterownika silnika
Błąd zwarcia silnika stacji 
pomp
Błąd zwarcia lewego 
silnika napędu

Błąd zwarcia silnika 
prawego napędu
Błąd prawej cewki 
hamulcowej
Błąd lewej cewki 
hamulcowej

Błąd przeciążenia 
platformy
Maszyna przechylona 
poza granice 
bezpieczeństwa
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Rozwiązywanie problemów z ECM 
Kod Sprawdź sytuację 
1 Błąd inicjalizacji systemu: ECU może być uszkodzony, wymienić ECU. 
2 Błąd komunikacji systemu: sprawdź połączenie linii komunikacyjnej i inne linie. Jeśli 

nadal nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj zmienić PCU lub ECU. 
3 Błąd ustawienia nieprawidłowej opcji: Ustaw odpowiednią opcję dla urządzenia. 
12 Błąd uruchamiania przełącznika podnośnika platformy naziemnego sterowania: 

sprawdź okablowanie przełącznika lub sprawdź, czy karta nie jest zablokowana. 
18 Błąd urządzenia zabezpieczającego wgłębienie: Sprawdź, czy urządzenie 

zabezpieczające otwór jest wysunięte, sprawdź wyłącznik krańcowy ochrony otworu, 
sprawdź okablowanie wyłącznika krańcowego, sprawdź dolny wyłącznik krańcowy i 
okablowanie. 

31 Błąd czujnika ciśnienia: sprawdź okablowanie czujnika i czujnik. Również opcje są 
odpowiednio dobrane dla czujnika wagi. 

32 Błąd czujnika kąta: sprawdź okablowanie czujnika i czujnik. 
42 Kciuk pomostu Błąd uruchamiania przełącznika kołyskowego (lewy): Upewnij się, że 

kciuk na dźwigni sterowania (lewy) jest w stanie zwolnienia. Jeśli to normalne 
43 Rozważ wymianę dźwigni sterującej lub zespołu PCU. Kciuk pomostu Błąd 

uruchamiania przełącznika kołyskowego (prawy): Upewnij się, że kciuk na dźwigni 
sterowania (po prawej stronie) jest w stanie zwolnienia. Jeśli to normalne, rozważ 
wymianę manetki lub zespołu PCU. 

46 Błąd uruchamiania przycisku startu platformy ： Upewnij się, że przycisk włączania 
funkcji na dźwigni sterowania jest w stanie zwolnienia podczas sprawdzania 
parametru zero. Jeśli to normalne, rozważ wymianę manetki lub zespołu PCU. 

47  Joystick platformy nie jest w pozycji zerowej Błąd uruchamiania ： Upewnij się, że 
dźwignia sterująca znajduje się w pozycji zerowej (pozycja pionowa) i sprawdź 
ustawienie parametru zerowego w programie nożycowym. Jeśli wszystko w porządku, 
rozważ wymianę dźwigni sterującej lub zespołu PCU. 

52 Błąd cewki do przodu: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli normalne, 
sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 

53 Błąd cewki wstecznej: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli normalne, 
sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 

54 Błąd podnoszenia cewki: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli 
normalne, sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 

55 Błąd cewki opadania: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli normalne, 
sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 

56 Błąd obracania cewki w prawo: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli 
normalne, sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 

57 Błąd obracania cewki w lewo: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli 
normalne, sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 
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58 Błąd cewki hamulcowej: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli 
normalne, sprawdź, czy cewka jest otwarta lub zwarta. 

59 Błąd równoległej cewki zaworu: sprawdź, czy połączenie cewki jest niezawodne, jeśli 
jest normalne 

60 Błąd czujnika prądu sterownika silnika: silnik napędu lub podnoszenia może się 
przegrzać, zatrzymać pracę, ochłodzić; jeśli nie ma efektu, uruchom ponownie 
maszynę, aby zresetować sterownik silnika; jeśli problem nie ustąpi, sprawdź 
okablowanie, jeśli okablowanie jest prawidłowe, wymień sterownik silnika. 

62 Błąd uszkodzenia sprzętu sterownika silnika: odetnij i uruchom ponownie system; jeśli 
nie ma efektu, sprawdź źródło hałasu; jeśli problem nie ustąpi, wymień sterownik 
silnika. 

63 Błąd wyjścia silnika sterownika silnika: najpierw sprawdź okablowanie, a następnie 
wyłącz system; w razie potrzeby wymienić sterownik silnika. 

64 Błąd SRO sterownika silnika: Sprawdź silnik za pomocą programu kontroli 
podnośnika nożycowego Chufeng, aby sprawdzić parametr OPÓŹNIENIE 
WŁĄCZENIA. Może być za krótkie. Upewnij się, że pozostałe parametry sterownika 
silnika są prawidłowe. 

65 Błąd przepustnicy sterownika silnika: Sprawdź okablowanie, aby upewnić się, że w 
sterowniku silnika wybrano właściwy typ zaworu dławiącego. 

66 Błąd awaryjnego cofania sterownika silnika: Upewnij się, że parametr awaryjnego 
sprawdzania wstecznego w sterowniku silnika jest wyłączony. 

67 Błąd HPD sterownika silnika ： Sprawdź silnik za pomocą programu kontroli 
podnośnika nożycowego Chufeng, aby sprawdzić parametr OPÓŹNIENIE 
WŁĄCZENIA. Może być za krótkie. Upewnij się, że pozostałe parametry sterownika 
silnika są prawidłowe. 

68 Błąd niskiego napięcia: Sprawdź napięcie akumulatora i, jeśli to konieczne, naładuj 
akumulator. Sprawdź, czy połączenie akumulatora jest szczelne i czyste. 

69 Wysoki błąd prądu zerowego: MC wykrywa prąd wewnątrz silnika i tym razem nie 
powinien mieć żadnego. MC uważa, że kontroler jest włączony, a silnik obraca się, 
gdy może się to zdarzyć w dowolnym momencie. Ta informacja jest czasami tuż przed 
innymi błędami, tym razem można zignorować. 

70 Wejście sterujące poza zakresem: Napięcie wejściowe steru w sterowniku silnika 
ZAPI jest nieodpowiednie, ponownie skalibruj ZAPI lub sprawdź, czy okablowanie 
nie jest luźne, co powoduje wahania napięcia. 

71 Błąd głównego stycznika sterownika silnika: Sprawdź okablowanie głównego 
stycznika; w razie potrzeby wymienić główny stycznik; w razie potrzeby wymienić 
sterownik silnika. 

72 Błąd przepięcia sterownika silnika: Sprawdź napięcie akumulatora i upewnij się, że 
akumulator nie jest ładowany. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj 
wymienić sterownik silnika. 

73 Błąd redukcji ciepła sterownika silnika: Silnik napędu lub podnoszenia może się 
przegrzać, zatrzymać pracę, ochłodzić; jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie 
maszynę, aby zresetować sterownik silnika; jeśli problem nie ustąpi, wymień 



67

                          TOR-INDUSTRIES 

-Operation and Maintenance Manual                                                    

 
 
 

sterownik silnika. 
74 Błąd silnika sterownika silnika: Sprawdź okablowanie silnika, jeśli problem nie 

zostanie rozwiązany, wymień sterownik silnika. 
75 Błąd silnika pompy sterownika silnika: Sprawdź okablowanie silnika pompowni. 

Uruchom ponownie maszynę, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, a następnie 
wymień sterownik silnika. 

76 Błąd silnika napędu lewego sterownika silnika: Sprawdź okablowanie silnika. 
Uruchom ponownie maszynę, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, a następnie 
wymień sterownik silnika. 

77 Błąd silnika napędu prawego sterownika silnika: Sprawdź okablowanie silnika. 
Uruchom ponownie maszynę, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, a następnie 
wymień sterownik silnika. 

78 Błąd zwarcia silnika stacji pomp: Sprawdź okablowanie silnika stacji pomp. Uruchom 
ponownie maszynę, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, a następnie wymień 
sterownik silnika. 

79 Błąd zwarcia silnika napędu lewego: Sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że 
połączenie jest niezawodne. Sprawdź silnik pod kątem zwarcia. 

80 Alarm obciążenia powyżej 80%: obciążenie platformy jest zbliżone do obciążenia 
znamionowego, nie zaleca się zwiększania obciążenia. 

81 Błąd zwarcia silnika prawego napędu: Sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że 
połączenie jest niezawodne. Sprawdź zwarcie silnika. 

82 Błąd prawej cewki hamulcowej: Sprawdź okablowanie zacisków cewki, aby zapewnić 
niezawodne połączenie. Jeśli połączenie jest normalne, sprawdź, czy sama cewka jest 
otwarta lub zwarta. 

83 Błąd lewej cewki hamulcowej: Sprawdź okablowanie zacisków cewki, aby zapewnić 
niezawodne połączenie. Jeśli połączenie jest normalne, sprawdź, czy sama cewka jest 
otwarta lub zwarta. 

90 Alarm obciążenia powyżej 90%: obciążenie platformy jest zbliżone do obciążenia 
znamionowego, nie zaleca się zwiększania obciążenia. 

99 Alarm obciążenia powyżej 99%: obciążenie platformy osiągnęło obciążenie 
znamionowe, nie należy zwiększać obciążenia. 

0L Błąd przeciążenia platformy: natychmiast usuń nadmierne obciążenie. 
LL Maszyna przechylona poza granice bezpieczeństwa: Jeśli maszyna jest przechylona, 

ustaw ją w pozycji poziomej; jeśli maszyna nie jest przechylona, sprawdź okablowanie 
czujnika poziomu i sam czujnik. 
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Lista części samobieżnego podnośnika nożycowego 

No. 
Pozycja 

 
Specyfikacje Pozycja 

jednost
ka 

iłość 

1 φ13-410 M22*1.5一90° 
Wylot zbiornika paliwa do portu 
ssącego pompy zębatej 

szt 1 

2 φ13-560 M22*1.5一45° 
Wylot pompy zębatej do interfejsu 
zaworu głównego P 

szt 1 

3 φ6-1320/1350 M14*1.5一90° Interfejs głównego zaworu AS / BS do szt 2 

4 φ10-1700/1730 M18*1.5一90° interfejs cylindra sterującego szt 4 

5 φ6-2250 M14*1.5一90° 
Interfejs zaworu głównego C1 / B1 / 
C2 / B2 

szt 1 

6 φ6-610 M14*1.5一90°   do podróży interfejs silnika szt 1 

7 φ6-630 M14*1.5一90° Interfejs zaworu głównego BR do szt 1 

8 φ8-4500 M16*1.5 zwolnić interfejs pompy szt 1 

9 φ8-8500 M16*1.5 
Zwolnij interfejs pompy do interfejsu 
hamulca 

szt 1 

10 φ13-365 M22*1.5一45° 
Zwolnij interfejs pompy do interfejsu 
hamulca 

szt 1 

11 φ13-420 M22*1.5一45° 
Interfejs głównego zaworu CSE do 
opuszczania wzniosu 

szt 1 

12 Złącze M27×2/M22×1.5H interfejs zaworu z blokadą cylindra szt 1 

13 Złącze 
7/8（O 

ring）/M22×1.5H 
Podnieś zawór blokady cylindra do szt 2 

14 Złącze M22×1.5H/M22×1.5H   blok cylindrów podnoszenia szt 2 

15 Złącze G3/8/M22×1.5H 
Interfejs głównego zaworu T3 do filtra 
oleju 

szt 1 

16 Złącze M22×1.5H/M22×1.5H 
Filtr oleju do portu powrotnego 
zbiornika 

szt 1 

17 Złącze G1/4/M14×1.5H Wylot oleju złącza zbiornika paliwa szt 3 

18 Złącze G3/8/M18×1.5H Złącze portu pompy szt 4 

19 Złącze G3/8/M16×1.5H Kierunek zmiany portu pompy szt 1 



70

                          TOR-INDUSTRIES 

-Operation and Maintenance Manual                                                    

 
 
 

20 Złącze G3/8/M22×1.5H Złącze portu P. zaworu głównego szt 1 

21 Złącze 
M22×1.5H/M22×1.5H

（90° 
Kierunek zmiany portu T zaworu 
głównego 

szt 1 

22 Złącze M14×1.5H/M14×1.5H Złącze portu siłownika kierownicy pcs 2 

23 Złącze 
9/16（O 

ring）/M18×1.5H 
Złącze portu silnika pcs 4 

24 Złącze 
7/16（O 

ring）/M14×1.5H 
Mocowanie portu hamulca pcs 2 

25 Złącze 
7/16（O 

ring）/M14×1.5H 
Złącze portu pompy zwalniane ręcznie pcs 3 

26 Złącze G3/8/M16×1.5H 
Dolny port zaworu odcinającego 
cylindra 

pcs 2 

27 Złącze trójdrożne 
M16X1.5H（with one 

nut） 

Dolny port zaworu odcinającego 
cylindra 

pcs 1 

28 
Trójstronna orientacja 
złącza 

M16X1.5H/M16X1.5H

（90 with nut） 
Dolny port zaworu odcinającego 
cylindra 

pcs 1 

29 Złącze G3/8/M16X1.5H 
Podnoszenie złącza portu bloku 
cylindrów 

pcs 2 

30 Złącze 1/4-27 Pusta śruba Złącze portu wylotowego cylindra pcs 2 

31 Złącze RC3/4/M22X1.5 Złącze filtra oleju pcs 2 

32 Złącze 
M22X1.5/M22X1.5（90

） 

Złącze portu powrotnego zbiornika 
paliwa 

pcs 1 

33 Złącze M27X2/M27X2 Złącze zbiornika paliwa pcs 1 

34 
Zespół przełącznika 
nożnego 

 Platforma teleskopowa set 1 

35 
Zawias, sprężyna skrętna, 
sworzeń 

 Drzwi platformy set 2 

36 Pin D  Poręcz pcs 4 
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37 Łożysko 6204 Koło platformy pcs 4 

38 
Wewnętrzny pierścień 
zabezpieczający 

47 Koło platformy pcs 4 

39 Wałek nylonowy φ125 Platforma teleskopowa pcs 2 

40 Mały nylonowy wałek φ120 Platforma stała pcs 2 

41 Mały suwak  Górna platforma pcs 4 

42 Gumowa przegroda  Poręcz stała platforma pcs 4 

43 śruba  Drzwi platformy pcs 1 

44 Sprężyna drzwi  śruba pcs 2 

45 Mała zawleczka 2 Zawias drzwi platformy pcs 2 

46 
Śrubowa płaska 
podkładka sprężysta 

M10*25 Blokada stopy set 2 

47 śruba 
Płaska podkładka 
Nakrętki 
samozabezpieczające 

M8*50 Zawias drzwi platformy set 8 

48 M8*60 Ogrodzenie składane zetaw 12 

49 M10*50 Zamek od drzwi zestaw 1 

50 Śruba z łbem stożkowym M8*60 Uchwyt rolkowy platformy szt 16 

51 Samogwintujące śruby M4*30 Gumowa przegroda szt 4 

52 Sworzeń cylindra 1 φ38*240 

Black shaft pin 
 
Scissor assembly 
 
1 set 

szt 2 

53 Sworzeń biegunowy 1 φ38*660 szt 11 

54 Sworzeń kolumny 2 φ38*220 szt 10 

55 Dolny sworzeń suwaka φ38*370 szt 2 

56 Górny trzpień suwaka φ38*150 szt 2 

57 Sworzeń cylindra 3 φ38*160 szt 4 

58 Górny trzpień suwaka φ38*230 szt 2 

59 Sworzeń cylindra 3  Rozpora szt 20 

60 Sworzeń kolumny 2  Stała rama z drutu słupowego szt 5 

61 Poduszka na wspornik  Wsparcie bezpieczeństwa szt 2 

62 
Pierścień ustalający typu 
C. 

φ44*φ38*50 Rozpora szt 6 

63 U-ring φ44*φ38*30 Rozpora szt 42 

64 Rękaw z włókna φ70 Montaż nożycowy szt 1 

65 Rękaw z włókna φ80 Montaż nożycowy szt 1 

66 Górny cylinder ST3721-AC00 Górny cylinder szt 1 

67 Dolny cylinder ST3720-AC00 Dolny cylinder szt 1 

68 
Górny blok zaworów 
cylindra 

12K （4.5m） Dolny zawór blokujący cylindra szt 1 

69 Dolny blok zaworów M10*100 Suwak zestaw 4 
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70 cylindra M10*75 Stały sworzeń amortyzatora zestaw 21 

71 M10*40 Gniazdo dociskowe klapy zestaw 12 

72 M6*20 Blok zaworów butli i uchwyt kabla zestaw 6 

73 
Nakrętki 
samozabezpieczające 

M6*15 Pierścień ustalający typu C. zestaw 5 

74 Śruby sześciokątne M10*40 Wsparcie nożycowe zestaw 2 

75 
Zewnętrzny pierścień 
zabezpieczający 

38*2.5 Pin biegunowy szt 11 

76 Płaska podkładka φ38*φ60-4mm Pin biegunowy szt 11 

77 Śruba z łbem stożkowym φ10-80 Sworzeń cylindra szt 4 

78 Śruby sześciokątne  Nożyczki do podeszwy szt 2 

79 
Zewnętrzny pierścień 
zabezpieczający 

φ8 Rura powrotna oleju szt 1 

80 Płaska podkładka 4.5Kw Skrzynia pompowni szt 1 

81 Anty-redukcja ST4456-AE00 Skrzynia pompowni pcs 1 

82 Duży suwak 25L Skrzynia pompowni pcs 1 

83 Plastikowa koszulka SP-06/08X25 Skrzynia pompowni pcs 1 

84 Silnik 45cc/r Skrzynia pompowni pcs 1 

85 Blok zaworowy T1275 Skrzynka akumulatora pcs 4 

86 zbiornik 30A/24V Skrzynka akumulatora pcs 1 

87 Filtr rurociągu  Skrzynka akumulatora pcs 1 

88 Pompa zębata 300A Skrzynka akumulatora pcs 1 

89 bateria SH-768 Skrzynka akumulatora pcs 1 

90 ładowarka DL225 Skrzynka akumulatora pcs 1 

91 przełącznik BJ-1I Skrzynka akumulatora pcs 1 

92 Duże ubezpieczenie Red + black Skrzynka akumulatora pcs 12 

93 licznik 960020a10aaaa Podwozie pcs 1 

94 Hamulec 913000K3031AAAAA tylne koło pcs 2 

95 silnik 375cc Przednie koło pcs 2 

96 Cylinder kierowniczy φ40 Kierowanie przednimi kołami pcs 1 

97 Przełącznik kluczykowy 
Kontakt + zielona 
kropka 3 / komplet 

Naziemny panel sterowania set 1 

98 Wyłącznik awaryjny 
Kontakt + czerwona 
kropka 1 / komplet 

Naziemny panel sterowania set 1 

99 Przełącznik 
Czapka wodoodporna 
1 / zestaw 

Naziemny panel sterowania set 1 

100 
Ubezpieczenie 
resetowalne 

7A Naziemny panel sterowania pcs 1 
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101 Przekaźnik  Naziemny panel sterowania pcs 1 

102 Awaryjny postój  Naziemny panel sterowania pcs 1 

103 Dolny panel sterowania  Podwozie pcs 1 

104 Małe światło LED  Naziemny panel sterowania pcs 1 

105 Wyłącznik krańcowy  Klapka set 4 

106 Wodoodporne złącze  Wyłącznik krańcowy pcs 4 

107 Światło stroboskopowe  Podwozie pcs 1 

108 Zamek od drzwi Rodzaj uchwytu 
Skrzynka akumulatorowa Skrzynka 
pompowni 

pcs 2 

109 Blok antykolizyjny  
Skrzynka akumulatorowa Skrzynka 
pompowni 

pcs 2 

110 Plastikowa paleta  
Skrzynka akumulatorowa Skrzynka 
pompowni 

pcs 2 

111 Uziemienie   pcs 1 

112 Sprężyna gazowa 
Iodległość instalacji 250 
 (260) - stroke 80-300N 

Mechanizm klapowy pcs 2 

113 Pionowa osłona szybu  Oś pionowa przedniego koła pcs 2 

114 Zacisk do węży   pcs 1 

115 

Rękaw kompozytowy 

φ36*φ32*45 Gniazdo dociskacza klapy pcs 4 

116 φ28*φ25*20 Pudełko pcs 8 

117 φ23*φ20*10 Korbowód w klapie pcs 4 

118 φ23*φ20*20 Klapka pcs 8 

119 φ28*φ25*40 Dźwignia sterująca pcs 2 

120 φ23*φ20*20 Cylinder kierowniczy pcs 1 

121 Bezszwowa opona φ381*127 Hamulec silnikowy pcs 4 

122 Rękaw z włókna φ65*φ55*50 Oś pionowa przedniego koła pcs 4 

123 Wielka wiosna  Finał klapy pcs 2 

124 
Blokada ograniczenia 
ruchu 

 Wyłącznik krańcowy pcs 1 

125 
Śruba krzyżakowa z łbem 
okrągłym 

M6*15 Naziemny panel sterowania set 2 

126 Śruba imbusowa M6*20 Osłona przepustu pionowego pcs 2 

127 Śruba imbusowa M5*15 Osłona wyłącznika krańcowego set 4 

128 Śruba imbusowa M10*30 Tuleja pionowa pcs 2 

129 Śruba imbusowa M8*25 Instalacja grupy zaworowej set 2 

130 Śruba imbusowa M8*25 Instalacja silnika set 4 

131 Śruba krzyżakowa z łbem M4*20 ECU set 4 
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okrągłym 

132 Śruba imbusowa M6*20 Filtr rurociągu set 4 

133 
Śruba z łbem 
półokrągłym 

M4*15 Port do ładowania set 2 

134 
Śruba z łbem 
półokrągłym 

M6*15 przełącznik set 2 

135 
Śruba sześciokątna z 
łbem stożkowym 

M8*25 zbiornik set 4 

136 
Śruba sześciokątna z 
łbem stożkowym 

M8*25 Podstawa silnika set 4 

137 Śruba imbusowa M6*15 Sterownik silnika set 4 

138 Śruba imbusowa M6*15 róg set 2 

139 Śruba imbusowa M6*15 Duże ubezpieczenie set 2 

140 Śruba imbusowa M6*10 brzęczyk set 2 

141 
Śruba kołnierzowa z 
łbem sześciokątnym 

M6*15 Zamek od drzwi set 10 

142 Śruba imbusowa M5*15 Wyłącznik krańcowy klapy pcs 8 

143 Śruba imbusowa M8*50 Blok antykolizyjny set 2 

144 
Śruba sześciokątna z 
łbem stożkowym 

M8*15 Plastikowa paleta set 4 

145 Śruba imbusowa M8*70 Pompa ręcznego wyzwalania zestaw 2 

146 

Śruba 
Płaska podkładka 

Nakrętki 
samozabezpieczające 

M12*70 Cylinder kierowniczy set 4 

147 M12*90 Hamulec silnika jazdy set 16 

148 M12*40 Odwróć uchwyt set 8 

149 M6*10 ładowarka set 4 

150 M12*30 Uchwyt ładowarki set 2 

151 M12*40 Tylna drabina set 2 

152 Samoblokująca podkładka 
i płaska podkładka 

M14 Odwróć pinezkę set 10 

153 M20 Sworzeń łączący w klapie set 2 

154 Karta osi 25*1.2 Szpilka pudełkowa szt 4 

155 
Śruba kołnierzowa z 
łbem sześciokątnym 

M6*20 Filtr oleju szt 2 

156 Śruba imbusowa M6*10 Regulator silnika szt 4 

157 Karta osi 20*1.2 Sworzeń cylindra sterującego szt 2 

158 System sterowania DTC Uprząż. Zanurzać. Para. Kołek zestaw 1 

 


