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TECHNINIAI DUOMENYS 

Maks. darbinis aukštis 16,0 m 

Maks. platformos aukštis 14,0 m 

Maks. siekis 9,1 m 

Str�l�s sukimasis t�stinis 

Platformos sukimasis 90° 

Pos�kio sritis vadovaukit�s siekio diagrama 

Plotis su atramomis 3,80 m 

Plotis pervežimui 1,78 m 

Ilgis pervežimui 5,91 m 

Aukštis pervežimui 2,20 m 

Svoris (be maitinimo bloko) 1.960 kg 

Maks. leidžiama apkrova ant platformos 215 kg 

Maks. asmen� skai	ius + papildoma apkrova 2 asmenys + 55 kg 

Maks. leidžiama šonin� apkrova (sukelta asmen�) 400 N 

Maks. horizontalus nuosvyris (važiuokl�) ±0,3° 

Maks. v�jo greitis darbo metu 12,5 m/s 

Min. aplinkos temperat�ra darbo metu - 20 °C 

Maks. atramos j�ga 
 spyrius 16800 N 

Platformos dydis 0,7 x 1,3 m 

Geb�jimas 
veikti 
kaln� 25 % 

Maitinimo tiekimas: 
- maitinimo tinklo srov� 230 V / 50 Hz / 10 A 
- maitinimo blokas su benzininiu varikliu (papildoma 
ranga)  4,8 kW (6,5 aj) / 3600 aps./min. 
- dyzelinio variklio agregatas (papildoma 
ranga) 4,4 kW (6 aj) / 2800 aps./min. 

Išvadiniai lizdai ant platformos 230 V / 50 Hz / 16 AR
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BENDROS SAUGOS NUOSTATOS 

Susipažinkite su šia naudojimo instrukcija prieš naudodami keltuv�! 

Laikykite ši� naudojimo instrukcij� jai skirtoje vietoje. 
Užtikrinkite, kad visi keltuvo naudotojai b�t� susipažin� su šia instrukcija. 
Patarkite naujiems naudotojams ir griežtai laikykit�s vis� gamintojo instrukcij�. 

B�tinai aiškiai supraskite visas instrukcijas, susijusias su keltuvo darbine sauga. 

Visada naudokite kalad�les po ratais, kai atjungiate keltuv� nuo mašinos. 

Keltuv� naudoti gali tik specialiai apmokyti asmenys, kurie yra gerai susipažin	 su šia 
ranga 
ir ne jaunesni, kaip 18 met� amžiaus. 

Maksimali leidžiama apkrova ant platformos yra du (2) asmenys ir daugiausiai penkiasdešimt penki 
(55) kg papildomos apkrovos, ta	iau bendra apkrova negali viršyti dviej� šimt� penkiolikos (215) 
kg. 

Platforma galima naudotis tik tada, kai važiuokl� yra gerai atremta ir ratai pakelti nuo žem�s. 

Kai atremiate važiuokl�, privalote atsižvelgti 
 pagrindo nuolyd
 ir keliam�j� gali�. 

Privalote naudoti papildomas reikiamo dydžio atramos plokštes po spyriais, kai dirbate ant minkšto 
grunto. Naudokite tik tas papildomas atramos plokštes, kuriomis metaliniai spyriai negal�t� slysti. 

Keltuv� galima pervežti tik pervežimo pad�tyje. Pervežimo metu ant platformos negali b�ti 
joki� asmen� ar krovinio.

Visada b�tina atsižvelgti 
 oro s�lygas, kaip v�jas, matomumas ir lietus, nes šie veiksniai gali tur�ti 
neigiamos 
takos saugiam k�limo darb� atlikimui. 

Keltuv� draudžiama naudoti, jei 
- temperat�ra nukrinta žemiau -20 °C arba 
- v�jo greitis viršija 12,5 m/s
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Ant platformos nenaudokite kop�	i�, laipteli� ir panašios 
rangos. 

Niekada nem�tykite joki� daikt� nuo platformos. 

Draudžiama keltuv� naudoti preki� ar asmen� perk�limui tarp skirting� aukšt� ar darbo lygi�. 

Niekada neišjunkite jokio saugos 
taiso. 

Prieš nuleisdami platform�, visada 
sitikinkite, kad apa	ioje esan	ioje vietoje n�ra joki� kli�	i�. 
Stenkit�s nesugadinti platformos nuleidžiant j� ar žem�s ar jai susiduriant su bet kokiais objektais. 

Kai dirbate judrioje vietoje, keltuvo darbinis diapazonas turi b�ti aiškiai pažym�tas 
sp�jamosiomis 
šviesomis ar užtvara. 
Taip pat laikykit�s Keli� eismo taisykli�. 

Saugokit�s vietoje veikiani� antžemini� elektros linij� - laikykit�s minimali� saugos 
atstum�: 

�tampa Min. atstumas po apaia 
(m) 

Min. atstumas iš šono (m) 

100 - 400 V kabantis spiralinis 
laidas 

0,5 0,5 

100 - 400 V atvir� gysl� laidas 2 2 
6 - 45 kV 2 3 
110 kV 3 5 
220 kV 4 5 
400 kV 5 5 

Užtikrinkite, kad keltuve neb�t� joki� nešvarum�, galin	i� trukdyti saugiam darbui ir konstrukcini�
element� patikrinimui. 

Prietais� b�tina reguliariai patikrinti ir techniškai aptarnauti. 
Techninio aptarnavimo ir taisymo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys, susipažin� su 
techninio aptarnavimo ir taisymo instrukcijomis. 

Griežtai draudžiama naudotis sugedusiu keltuvu. 

Prietais� draudžiama keisti be gamintojo sutikimo. 
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REGULIARUS PATIKRINIMAS

Keltuv� privaloma nuodugniai patikrinti bent kas dvylika (12) m�nesi�. 

Patikrinim� gali atlikti apmokytas technikos specialistas, išmanantis keltuvo darb� ir konstrukcij�. 

Sudarykite patikrinim� protokol� ir visada j
 saugokite j
 keltuve numatytoje vietoje. 

Keltuvo viso naudojimo laikotarpiu patikrinimus atlikite reguliariai. 

Patikrinim� reikia atlikti per dvylika (12) m�nesi� nuo pirmo ar paskutinio atlikto patikrinimo. Jei 
keltuvas naudojamas kraštutin�mis s�lygomis, patikrinim� protarpius reikia sutrumpinti. 

Reguliari� patikrinim� metu nustatoma keltuvo bendra darbin� b�kl� ir su sauga susijusi� valdymo 
prietais� b�kl�. 

Ypatingas d�mesys turi b�ti skiriamas poky	iams, galintiems 
takoti darbin� saug�. 

Per reguliarius patikrinimus reikia nustatyti, kokia apimtimi galima 
gyvendinti iš ankstesni�
patikrinim� išmoktas pamokas ir 
gyt� patirt
, kad b�t� užtikrinta geresn� sauga. 

D�MESIO! Pirmiausiai reikia laikytis šalies teis�s akt�! 

Reguliar�s patikrinimai ir techninio aptarnavimo priemon�s išsamiau yra aprašytos skyriuje 
„Techninis aptarnavimas ir prieži�ra“.

R
A

M
IR

EN
T



DINO 160XT 

11

DARBO VIETOS PATIKRINIMAS 

1. Bendroji dalis 
- Ar keltuvas tinka numatytai užduo	iai? 
- Ar keltuvo savyb�s yra pakankamos šiai užduo	iai? (siekis, geb�jimas pakelti ir pan.) 
- Ar keltuvo vieta yra saugi? 
- Ar pakankamai apšviesta darbo vieta? 

2. Dokumentai 
- Ar yra šio keltuvo darbo ir techninio aptarnavimo instrukcijos? (gamintojo instrukcijos) 
- Ar patikrinimai ir techninis aptarnavimas atliekami pagal instrukcijas ir ar buvo patikrinta, kaip 

sutaisyti saugai 
takos turintys gedimai? 
(patikrinimo protokolai) 

3. Konstrukcija (vizualinis patikrinimas ir darbinis testas) 
- Keltuvo bendra b�kl�
- Valdymo priemoni� veikimas ir apsauga
- Sustojimas ekstremaliu atveju, garsinis signalas ir ribiniai jungikliai
- Elektriniai prietaisai ir laidynas
- Alyvos prasisunkimai
- Apkrovos žymos ir ženklai

4. Operatorius 
- Ar operatoriaus amžius pakankamas? 
- Ar operatorius tinkamai apmokytas? 

5. Ypatingi darbo vietos aspektai 
- Ar esama koki� nors papildom� nuostat�, taikom� darbo vietai ar darbui? 
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SAUGOS �TAIS� VEIKIMAS

1. Atraminiai spyriai (Pav. A) 
Saugos ribinis jungiklis RK3 neleidžia veikti spyriams ir važiavimo 
taisui, kai str�l� n�ra nuleista 
ant pervežimo atramos. Jungiklis randasi ant gr�žulo ties pervežimo atrama. 

2. Str�l�s pak�limas (Pav. B) 
Prieš pakeliant str�l�, visi keltuvo atraminiai spyriai turi b�ti atramin�je pad�tyje. �sitikinkite, kad 
ratai yra virš žem�s. 
Saugos ribiniai jungikliai RK11, RK12, RK13 ir RK14 randasi ant atramini� spyri�. 

3. Apsaugos nuo perkrovos jungikliai (Pav. A ir C) 
Saugos ribiniai jungikliai apsaugo nuo keltuvo perkrovimo. Ties iš anksto nustatyta pad�timi 
perkrovos ribinis jungiklis RK4 sustabdo teleskopo ištraukim� ir str�l�s nuleidim�. 
Perkrovos ribinis jungiklis RK5 padeda, jei RK4 d�l bet kokios priežasties nesuveikia. 
Platformos valdymo centre užsidega žalia lemput�, kai platforma dirba leidžiamame darbiniame 
diapazone. Raudona lemput� užsidega, kai RK4 sustabdo jud�jim�. Kai užsidega raudona lemput�, 
keltuv� galima valdyti tik ta kryptimi, kuria jis neišeina už leidžiamos siekio srities. Saugos ribinis 
jungiklis RK5 padeda RK4 darbui, nes 
jungia platformos zirzekl
. 

4. Kai paspaudžiamas sustojimo ekstremaliu atveju mygtukas, visi judesiai sustoja ir 
maitinimo blokas išjungiamas.  

Prieš iš naujo 
jungiant maitinimo blok�, reikia ištraukti sustabdymo ekstremaliu atveju 
mygtuk� (3 mygtukas 14 psl. ir 22 mygtukas 18 psl.) 

�sitikinkite, kad saugos 
tais� veikimu - neužrakinkite važiuokl�s panel�s dangio raktu kol 
veikia keltuvas. 
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VEIKIMO VALDYMO PRIEMON�S ANT VAŽIUOKL�S PANEL�S 

1. Selektorinis jungiklis 

0 - uždegimas išjungtas 

 1  - spyri� grandin�, hidraulin� pavara 

 2 - str�l�s valdymas iš platformos panel�s 

 3 - str�l�s valdymas iš važiuokl�s panel�s 

2. �jungimo mygtukas 

3. Sustojimo ekstremaliu atveju mygtukas 

4A. Spyri� ribini� jungikli� žalia signalin� lemput�. 

4B. Saugos 
taiso (RK4) raudona signalin�

lemput�

5. Nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos 


jungimo mygtukas 

6. Teleskopo 
traukimas, spaudimo mygtukas 

7. Svirtinis jungiklis sukimui 

8. Str�l�s sistemos svirtinis jungiklis 

9. Teleskopo jud�jimo svirtinis 

jungiklis 

10. �tampos matuoklis 

16. Važiuokl�s pad�ties rodiklis 

29. Sustojimo mygtukas 

32. Platformos nuosvyrio svirtinis jungiklis 

33. Svirtinis jungiklis šarnyrin�ms rankoms 

34. Valand� skaitiklis 

40. Droselin� sklend�
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VAŽIAVIMO SISTEMOS VEIKIMO VALDYMO PRIEMON�S 

28A. Pirmyn - atgal   
28A + 28L važiuoti kair�n 
28A + 28R važiuoti dešin�n 

SPYRI� VEIKIMO VALDYMO PRIEMON�S 

12. Galinis spyris, dešinys 
13. Galinis spyris, kairys 
14. Priekinis spyris, kairys 
15. Priekinis spyris, dešinys 
16. Važiuokl�s pad�ties rodiklis 
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VEIKIMO VALDYMO PRIEMON�S ANT PLATFORMOS 

Prieš dirbdami su platformos valdymo priemon�mis, uždarykite važiuokl�s valdymo panel�s dangt
. 
Dangt
 draudžiama užrakinti, kol veikia keltuvas. 

17. Valdymo svirtis 

  
TELESKOPAS 

�TRAUKTAS

ŠARNYRIN�S 

RANKOS 

ŽEMYN

ŠARNYRIN�S 

RANKOS 

AUKŠTYN

  TELESKOPAS 

IŠTRAUKTAS 

  
STR�L�

AUKŠTYN

STR�L�
KAIR�N

STR�L�
DEŠIN�N

  STR�L�
ŽEMYN R
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18. Signalin�s lemput�s 
- žalia leidžiamo siekio diapazono ribose 
- raudona ties leidžiamo siekio diapazono riba 

20. Nuleidimo ekstremaliu 
taiso 
jungimo mygtukas  
21. Teleskopo 
traukimas 
22. Sustojimas ekstremaliu atveju 

- paspauskite, kad sustot�
- ištraukite, kad 
jungtum�te iš naujo 

23. Garsinis signalas 
24. Išvadinis lizdas 230 V AC / (2 vnt.) 
25. Variklio išjungimas 
26. Variklio užvedimas 
30. Platformos sukimas (naudojamas vienu metu su paspaudimo mygtuku 35) 
31. Platformos s�puokli� saugiklis 
35. Platformos horizontalus išlyginimas (paspaudimo mygtukas) 
36. Platformos horizontalaus išlyginimo svirtis (naudojama vienu metu su paspaudimo mygtuku 35) 
41. Droselin� sklend� R
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PRIEMON�S, KURI� REIKIA IMTIS, JEI KYLA PAVOJUS, KAD 
KELTUVAS GALI PRARASTI STABILUM�

Stabilumo sumaž�jimo priežastimi gali tapti keltuvo gedimas, v�jas ar kita šonin� j�ga, stov�jimo 
pagrindo gri�tis ar ner�pestingumas užtikrinant pakankam� atram�. Daugeliu atvej� stabilumo 
sumaž�jim� rodo keltuvo nuosvyris. 

1. Jei yra laiko, bandykite rasti stabilumo sumaž�jimo priežast
 ir jos poveikio krypt
. 
�sp�jamuoju signalu 
sp�kite žmones darbo vietoje. 

2. Sumažinkite siek
 
 šon� 
traukdami teleskop�. Venkite staigi� judesi�. 

3. Nusukite str�l� nuo pavojaus zonos, t.y. 
 pad�t
, kurioje keltuvo stabilumas b�t� normalus. 

4. Nuleiskite str�l�. 

Jei stabilum� praradote d�l keltuvo gedimo, nedelsiant sutaisykite gedim�. 

Nenaudokite keltuvo, kol nebus sutaisytas gedimas arba patikrinta keltuvo b�kl�. 
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Pastabos 
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PALEIDIMAS 

1. Grunto stabilumas 
- 
sitikinkite, kad grunto lygus ir pakankamai kietas, kad gal�t� išlaikyti keltuv� pastovioje 

horizontalioje pad�tyje 

Grunto tipas Tankumas Maks. sl�gis 

grunt�

P     kg/cm² 
Žvyras Didelio tankumo 6 
 Vidutinio tankumo 4 
 Palaidas 2 
Sm�lis Didelio tankumo 5 
 Vidutinio tankumo 3 
 Palaidas 1,5 
Smulkus sm�lis Didelio tankumo 4 
 Vidutinio tankumo 2 
 Palaidas 1 
Sm�lis / purvas Didelio tankumo (labai sunku dirbti) 1,00 
 Vidutinio tankumo (sunku dirbti) 0,50 
 Palaidas (lengva dirbti) 0,25 

- jei gruntas minkštas, panaudokite pakankamai dideles ir tvirtas papildomas plokštes po 
atraminiais spyriais 

- steb�kite ledo, galimo lietaus ir paviršiaus nuosvyrio poveik
 atramoms (atraminiai spyriai 
negali slysti paviršiumi) 

- dirbti draudžiama, jei keltuvas n�ra tinkamai atremtas ir n�ra horizontalioje pad�tyje 

2. Nuvežkite ar nustumkite keltuv� 
 patikrint� k�limo viet�
- 
junkite stov�jimo stabd

- atjunkite keltuv� nuo j
 vilkusios transporto priemon�s R
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3. Maitinimo tiekimo prijungimas prie keltuvo 

A. MAITINAMAS IŠ KINTAMOS SROV�S (AC) ŠALTINIO   
Kol maitinimo tinklo 
tampa 
jungta, 12 V nuolatin� srov� (DC) tiekiama iš atskiro bloko. 

- prijunkite maitinimo tinklo laid� prie maitinimo tiekimo 
- 
junkite pagrindin
 jungikl
 (pav. A) 
- elektrinio variklio maksimaliai galiai pasiekti 
tampa turi b�ti 230 V kintama srov� (AC) (-10 % 

/ +6 %), dažnis turi b�ti 50 Hz, o saugiklio kategorija 10A (jungiamojo laido ilgis taip pat daro 
tam tikr� 
tak�) 

A. MAITINAMAS VIDAUS DEGIMO VARIKLIU 
Nesant maitinimo tinklo, 12 V nuolatin� srov� (DC) tiekiama iš akumuliatoriaus. 

- neprijunkite maitinimo tinklo laido (230 V AC) 
- 
junkite pagrindin
 jungikl
 (pav. A) 
- atidarykite kuro 	iaup�
- 
junkite užvedimo droselin� sklend�, paspausdami mygtuk� dang	io centre 

Jei akumuliatorius išsikrov	s, agregat� 
junkite traukdami starterio ranken�, 
laikydami nuspaud� mygtuk� ties agregato pagrindu. 
Starterio ranken� patraukite lengvai, kol pajusite pasipriešinim�, tada traukite staigiai. 
Neleiskite, kad starterio rankena trinktel�t� atgal 
 varikl
. 

- nustatykite variklio greit
 iki pus�s. 
Tarp darb� palikite vidaus degimo varikl
 dirbant
, nes akumuliatorius 
kraunamas tik dirbant 
varikliui. 
Uždarykite kuro 	iaup�, kai išjungiate vidaus degimo varikl
. 
Pastaba! Kuro iaupas turi b�ti uždarytas, kai keltuvas yra velkamas.

C. VEIKIMAS SU DYZELINIU VARIKLIU 
- neprijunkite maitinimo tinklo laido (230 V AC) 
- 
junkite pagrindin
 jungikl
 (pav. A) 

Prašome vadovautis atskiru, su keltuvu patiektu dyzeliniam varikliui skirtu 
naudotojo vadovu, kuriame yra nurodymai kaip užvesti varikl
, kai 
akumuliatorius yra išsikrov	s. 

Tarp darb� palikite vidaus degimo varikl
 dirbant
, nes akumuliatorius 
kraunamas tik dirbant 
varikliui. 
Siekdami išvengti dyzelinio variklio elektronikos pažeidimo, neatjunkite maitinimo tinklo srov�s 
kol dyzelinis variklis dirba! 

4. Atidarykite dangt
 ant važiuokl�s, kad pasiektum�te veikimo valdymo priemones 
Patikrinkite akumuliatoriaus b�kl�, kad užtikrintum�te nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos 
veikim�. 
Akumuliatoriaus 
krovimo lyg
 rodo šviesos diodai. 
�krovimo metu dega raudonas šviesos diodas, o žalias šviesos diodas - ne. 
- kai akumuliatorius yra beveik visiškai 
krautas, dega abu šviesos diodai 
- kai akumuliatorius yra visiškai 
krautas, dega žalias šviesos diodas, o raudonas mirksi 
- jei po visiško 
krovimo dega abu šviesos diodai - akumuliatorius nebepataisomai suged�s 

5. Pasukite selektorin
 jungikl
 (1) 
 pad�t
 1 (Pav. B) R
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6. �junkite varikl
 mygtuku 2 (žalias) 

Keltuvo elektrinis taimeris automatiškai atjungs maitinimo 
tamp� (12 V DC) pra�jus 1 valandai 
nuo tada, kai veik� elektrinis ar vidaus degimo varikliai. 
Iš naujo 
junkite maitinimo tiekim� paspausdami 
jungimo mygtuk� važiuokl�s valdymo panel�je 
arba platformos valdymo panel�je. 

Benzininis variklis: 
- išjunkite droselin� sklend�
- nustatykite variklio greit


7. Jungiklis randasi ant gr�žulo ties pervežimo atrama. 

8. Nuleiskite galin
 atramin
 spyr
 (nepažeiskite gr�žulo 
tempiamojo ratuko) 

9. Spyri� pagalba horizontaliai išlyginkite važiuokl	 pagal gulsiuk� (16) (Pav. C) 

�SITIKINKITE, KAD RATAI B�T� AIŠKIAI VIRŠ ŽEM�S (PAV. D)
- (žalia) signalin� lemput� 4A važiuokl�s valdymo pulte užsidegs, kai visi spyriai bus nuleistoje 

pad�tyje ir spyri� ribinio jungiklio grandin� prijungta 
- 
sitikinkite, kad visi spyriai b�t� tvirtai atremti 
 grunt�
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KELTUVO VALDYMAS IŠ VAŽIUOKL�S PANEL�S 

10. Pasukite selektorin
 jungikl
 (1) 
 pad�t
 3 

- dabar galite valdyti str�l� svirtimis 7, 8, 9, 33, o platform� - svirtimi 32 iš važiuokl�s panel�s 

- patikrinkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos veikim� šiuo b�du: 

1. prad�kite pakeldami str�l� maždaug 1 - 2 metrus (svirtimi 8) ir t�skite ištraukdami teleskop�
1 - 2 metrus (svirtimi 9), laikydami paspaud� sustojimo ekstremaliu atveju mygtuk� - tai turi 
sustabdyti jud�jim�

2. 
junkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos maitinimo blok� (paspaudimo mygtukas 5), 

traukite teleskop� (svirtis 9) ir nuleiskite str�l� (svirtis 8) 

3. ištraukite sustojimo ekstremaliu atveju mygtuk�

4. pakelkite platform� nuo gr�žulo ir pasukite j� 
 šon�, kad gal�tum�te nuleisti 

5. ištraukite teleskop� tiek, kiek užtenka, kad b�t� užtikrintas saugus patekimas ant platformos

NEPAŽEISKITE GR�ŽULO �TEMPIAMOJO RATUKO! 

Str�l�s judesiai yra pastebimai l�tesni, kai naudojama nuleidimo ekstremaliu atveju sistema. 
Str�l�s judesi� grei	io negalima nuolat reguliuoti valdymo svirtimis, kai keltuvas valdomas iš 
važiuokl�s valdymo panel�s. 

Užfiksuokite selektorin
 jungikl
 (1) pad�tyje 1 (atraminiai spyriai), prieš pradedant darb� po str�le. 
�sitikinkite, kad ant platformos neb�t� nei žmoni�, nei krovinio. 
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KELTUVO VALDYMAS IŠ PLATFORMOS PANEL�S 

11. Pasukite selektorin
 jungikl
 (1) 
 pad�t
 2 ir ištraukite raktel

Neužrakinkite raktu važiuokl�s valdymo panel�s dang	io. 

- dabar galite valdyti str�l� platformos valdymo panel�je esan	ia svirtimi 17 
Prad�kite paspausdami kulisin
 jungikl
 valdymo svirties gale ir tada atsargiai nukreipkite svirt

norima jud�jimo kryptimi. Jei pajudinsite svirt
 prieš nuspausdami kulisin
 jungikl
, veiksmo nebus 
leista atlikti. 

- patikrinkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos veikim� šiuo b�du: 

- prad�kite pakeldami str�l� maždaug 1 - 2 metrus (svirtimi 17) ir t�skite ištraukdami 
teleskop� 1 - 2 metrus, laikydami paspaud� sustojimo ekstremaliu atveju mygtuk� - tai turi 
sustabdyti jud�jim�

- 
junkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos maitinimo blok� (mygtukas 20), 
traukite 
teleskop� ir nuleiskite str�l� (svirtis 17) 

- ištraukite sustojimo ekstremaliu atveju mygtuk�

NEPAŽEISKITE GR�ŽULO �TEMPIAMOJO RATUKO! 

Platformos jud�jimo greit
 galima nuolat reguliuoti svirtimi (17). 
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12. Patikrinkite perkrovos ribinio jungiklio RK4 veikim�

- platformos apkrova apie 270 kg 
- pastatykite str�l� 
 horizontali� pad�t


- ištraukite teleskop�
Kai jud�jimas sustoja, turi užsidegti raudona perkrovos lemput� (18). 

- palyginkite siek
 su šiame vadove pateiktais skai	iais siekio diagramoje (58 psl.). 
  

12A. Priemon�s, kuri� reikia imtis po 
vykusios perkrovos
- (Perkrovos ribinis jungiklis RK5 išjungia valdymo priemoni� elektros grandin	 ir 

jungia platformos zirzekl
) 

- 
traukite platform� 
 RK4 darbinio diapazono ribas, paspausdami „teleskopo 

traukimo“ mygtuk� (31 arba 36) (užsidegs žalia lemput�) 

- po to keltuv� galima valdyti 
prastai 

�SP�JIMAS!
Nedidinkite platformos apkrovos (pvz., papildomu asmeniu), kol dega raudona perkrovos lemput�
(18). 

Pavyzdys: asmuo, dirbantis vienas ant platformos, ištraukia teleskop� arba, naudojantis važiuokl�s 
pultu, tuš	ia platforma ištraukiama iki maksimalaus siekio, laikant j� prie pat žem�s. Jei dabar 
užsidega perkrovos signalin� lemput�, reikia 
traukti teleskop� prieš papildomai apkraunant 
platform�. 

JEI SAUGOS �TAISAI AR NULEIDIMO EKSTREMALIU ATVEJU SISTEMA 
NEVEIKIA, SUTAISYKITE JAS PRIEŠ DIRBDAMI SU KELTUVU! 
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13. Vadovaukit�s skyriuje „Kasdieniniai patikrinimai“ pateiktu techninio aptarnavimo 
užduoi� s�rašu 

14. Truput
 pak�l	 str�l	 ir ištrauk	 teleskop�, 
sitikinkite, kad platforma nenusileidžia pati, 
kai naudojamos veikimo valdymo priemon�s 

15. Kai dirbate šaltomis oro s�lygomis, leiskite varikliui truput
 padirbti be apkrovos, kad 
pakilt� hidraulin�s alyvos temperat�ra. Prad�kite darb� atlikdami judesius atsargiai be 
apkrovos pirmyn ir atgal, naudodamiesi važiuokl�s valdymo panele. 

16. Pastatykite platform� prie darbo objekto. 
Platformos judesius galima valdyti nuolat reguliuojamu grei	iu iš platformos valdymo panel�s (o ne 
važiuokl�s valdymo panel�s). Vienu metu galima valdyti tik vien� judes
. Jei vienu metu bus 
naudojamos kelios svirtys, veiks tik mažiausi� pasipriešinim� sukeliantis judesys. 

D�MESIO!
Platformos nuleidimas 
 pervežimo pad�t
: visada prieš nuleisdami str�l� ant pervežimo atramos, 
visiškai 
traukite teleskop�, o platform� pasukite statmenai str�lei. 

NEPAŽEISKITE GR�ŽULO �TEMPIAMOJO RATUKO!
NEIMKITE PAPILDOMOS APKROVOS ESANT VIRŠUTIN�JE PAD�TYJE!

17. Steb�kite kai keliate platform�

- platformos darbinis diapazonas priklauso nuo apkrovos (žr. „Techniniai duomenys“) ir j

stebi saugos ribiniai jungikliai RK4 ir RK5, esantys po apsauginiu dang	iu  

Draudžiama reguliuoti ar keisti ribinius jungiklius. Patikrinim� ir reguliavim� gali atlikti tik 

galiotas meistras. 

18. Dirbant ilg� laik� toje paioje pad�tyje 
- platformos ir važiuokl�s valdymo panel�se yra sustabdymui ir 
jungimui skirti mygtukai 

Kai oras šiltas ir platforma ilgesn
 laik� stovi toje pa	ioje pad�tyje, nereikia nuolat leisti 
varikliui dirbti. 

- kai oras šaltas, rekomenduojama leisti varikliui dirbti, kad hidraulin� alyva b�t� šilta 
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- Taip pat rekomenduojama tarp darb� palikti vidaus degimo varikl
 dirbant
, taip užtikrinant 
ger� akumuliatorius 
krovim�. 

- darbo metu reguliariai patikrinkite pagrindo stabilum� ir b�kl�, atsižvelgdami 
 oro ir 
grunto s�lygas 

- keltuvo elektrinis laikmatis automatiškai atjungs maitinimo 
tamp� (12 V DC) pra�jus 1 
valandai nuo tada, kai veik� elektrinis ar vidaus degimo varikliai 
Iš naujo 
junkite maitinimo tiekim� paspausdami 
jungimo mygtuk� važiuokl�s valdymo 
panel�je arba platformos valdymo panel�je. 

19. Judindami platform� atminkite 

- saugotis aukštos 
tampos elektros laid�

- neviršyti maksimalios leidžiamos šonin�s j�gos (400 N) 

- neliesti atvir� gysl� elektros laid�

- nem�tyti joki� daikt� nuo platformos 

- nesugadinti keltuvo 

- neimti papildomos apkrovos esant viršutin�je pad�tyje 

- nesugadinti kit� 
tais�

- neapkrauti platformos vertikaliai daugiau, nei leidžiama 

20. Kai paliekate keltuv�

- pastatykite keltuv� 
 saugi� pad�t
, pageidautina 
 pervežimo pad�t

- išjunkite maitinimo blok�
- neleiskite be leidimo naudotis keltuvu - užrakinkite valdymo centro dangt
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21. Platformos pad�ties reguliavimas 

Iš važiuokl�s valdymo centro (LCB) 

Platformos pad�t
 galima reguliuoti iš važiuokl�s valdymo panel�s šiuo b�du: 

- pasukite selektorin
 jungikl
 (1) 
 pad�t
 3 

- pasirinkite taisomojo judesio krypt
 valdymo svirtimi (32) 

Reguliavim� atlikite, kol str�l� yra horizontalioje pad�tyje. 

Platformos horizontal� išlyginim� atlikite, kol keltuvas yra atramin�je pad�tyje (spyriai nuleisti). R
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Iš platformos (UCB): 

Platformos pad�t
 galima reguliuoti iš platformos valdymo panel�s šiuo b�du: 

- pasukite selektorin
 jungikl
 (1) 
 pad�t
 2 
- paspauskite selektorin
 jungikl
 (35) platformos horizontaliam išlyginimui 
- pasirinkite taisomojo judesio krypt
 valdymo svirtimi (36) 

Reguliavim� atlikite, kol str�l� yra horizontalioje pad�tyje. 

Platformos horizontal� išlyginim� atlikite, kol keltuvas yra atramin�je pad�tyje (spyriai nuleisti). 
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NULEIDIMO EKSTREMALIU ATVEJU SISTEMA 

Apsaugai nuo galim� maitinimo gedim� keltuve yra 
rengta akumuliatoriumi maitinama nuleidimo 
ekstremaliu atveju sistema. 

1. Sistemos s�ranka 
- 12 V 44 Ah 
- 
kroviklis 
- hidraulinis blokas 12 V nuolatin�s srov�s (DC) 

2. Akumuliatoriaus techninis aptarnavimas 
- sistemoje yra 
diegtas automatinis akumuliatoriaus 
kroviklis su apsauga nuo trumpo 

jungimosi ir perkaitimo 
- galia 72 VA 
- 
tampa 
krovimo metu 0…13,8V 
- nominali srov� 6A 

- jei reikia, 
pilkite distiliuoto vandens, kad apsemt� akumuliatoriaus elementus 

3. Hidraulin
 blok� sudaro: 
- sl�gio redukcinis vožtuvas, nustatyta reikšm� 15 MPa (150 bar�) 
- atgalinis vožtuvas 
- nuolatin�s srov�s variklis 800 W 

�junkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistem� paspausdami mygtuk� (20 ant platformos arba 5 ant 
važiuokl�s). 
Nuleidimo ekstremaliu atveju sistem� galima valdyti tik nuspaudus mygtuk�. 

D�MESIO! 

Prad�kite visiškai ištraukdami teleskop�, tada nuleiskite str�l� ir galiausiai pasukite str�l�s sistem�. 

Nuleidimo ekstremaliu atveju sistem� galima taip pat panaudoti keliant atraminius spyrius 

pervežimo pad�t
. Pastaba! Spyri� nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos darbui reikia dviej�
asmen�, nes kelet� veiksm� reikia atlikti vienu metu. 
�junkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistem� važiuokl�s valdymo panel�s 5 mygtuku, paspauskite 
žemyn vožtuvo rit� (žr. pavyzd
) ir valdykite spyrius j� valdymo svirtimis. Visus judesius atlikite 
vienu metu.    

                           

Jei nuleidimo ekstremaliu atveju sistema neveikia, 
bandykite 
sp�ti kitus statybviet�je esan	ius darbuotojus, 
kad jie 
jungt� keltuvo varikl
 ar nuleidimo ekstremaliu 
atveju blok�, pavyzdžiui, pakeisdami akumuliatori�. 

Visada patikrinkite nuleidimo ekstremaliu atveju sistemos 
akumuliatoriaus b�kl�, prieš prad�dami dirbti su keltuvu. 
(žr. 23 psl.) 
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VAŽIAVIMO �TAISAS 

Hidraulinis važiavimo 
taiso paskirtis yra perkelti keltuv� darbo vietoje, jei negalima panaudoti 
velkan	ios transporto priemon�s. 

- 
junkite agregat� ir nustatykite variklio greit
 iki ¾ maksimalaus (benzininis variklis).  
Agregato darbinis greitis 
takoja važiavimo greit
. 

- pasukite selektorin
 jungikl
 1 spyriai 
 pad�t
 (1) 

- 
sitikinkite, kad platforma yra pervežimo pad�tyje, o spyriai - pakelti 
 viršutin� pad�t

- 
sitikinkite, kad maitinimo laidas yra pakankamai ilgas visam kelion�s atstumui (jei 

naudojamas maitinimas iš laido) 
- perjunkite važiavimo 
tais� 
 važiavimo pad�t
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- atleiskite stov�jimo stabd


- keltuvu važiuokite naudodamiesi mygtukais 

pirmyn / atgal 28A 

kair�n 28 A + 28 L 

dešin�n 28 A + 28 R 

- kreipiamuoju ratu nevažiuokite 
 kli�tis ar kelio duobes 

- atvažiav� 
junkite stov�jimo stabd


- išjunkite perdavim�

D�MESIO! 
Saugokit�s, kad nesugadintum�te kreipiamojo rato vamzdžio ištraukiant j
 per daug 
Kadangi keltuvas perkeliamas važiavimo 
taisu, kreipiamojo rato koto tinkam� ilg
 galima nustatyti 
sureguliuojant tarp� tarp gr�žulo / stabdži� trauk�s apatinio paviršiaus ir rato iki 1 - 3 cm. Taip ratas 
gali laisvai suktis. 
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SPECIAL�S NURODYMAI KAI NAUDOJAMA ŽIEM�

- žemiausia leidžiama darbin� temperat�ra yra -20 °C

- jei temperat�ra žemiau nulio, prieš atliekant judesius, leiskite maitinimo blokui padirbti 
kelias minutes 

- prad�kite keliais judesiais, kad sušilt� alyva cilindruose ir b�t� užtikrintas tinkamas vožtuv�
veikimas 

- patikrinkite, kad ribiniai jungikliai ir nuleidimo ekstremaliu atveju 
taisai veikt� ir b�t�
švar�s (neb�t� purvo, sniego, ledo ir pan.) 

- apsaugokite valdymo panel� ir platform� nuo sniego ir ledo, kai jos nenaudojamos 

VISADA NUO KELTUVO NUVALYKITE PURV�, SNIEG� IR PAN. 
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PRIEMON�S, KURI� REIKIA IMTIS DARBO DIENOS PABAIGOJE 

1. Visiškai 
traukite teleskopo str�l�. 

2. Patikrinkite, kad platforma b�t� statmena str�lei. 

3. Nuleiskite str�l� / platform� ant gr�žulo atramos. 
- ant pervežimo atramos esantis ribinis jungiklis neleidžia spyriams veikti, jei platforma 

n�ra nuleista 

4. Uždarykite platformos valdymo panel�s dangt
. 

5. Pasukite selektorin
 jungikl
 
 pad�t
 0. 

6. Jei norite 
krauti akumuliatori�, palikite prijungtus maitinimo laidus, visais kitais atvejais 
išjunkite keltuv� iš maitinimo tinklo. 

7. �sitikinkite, kad dang	iai užrakinti. 
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KELTUVO PARUOŠIMAS PERVEŽIMUI 

1. Visiškai 
traukite teleskopo str�l�. 

2. Patikrinkite, kad platforma b�t� statmena str�lei. 

3. Nuleiskite str�l� / platform� ant gr�žulo atramos. 
- ant pervežimo atramos esantis ribinis jungiklis neleidžia spyriams veikti, jei 

platforma n�ra nuleista 

4. Uždarykite platformos valdymo panel�s dangt
. 

5. Pasukite selektorin
 jungikl
 1 spyriai 
 pad�t
 (1). 

6. Pakelkite atraminius spyrius. 
- pirma galinius atraminius spyrius (nepažeiskite galini� švies�) 
- tada priekinius atraminius spyrius (nepažeiskite kreipiamojo rato) 

7. �junkite stov�jimo stabd
. 

8. �sitikinkite, kad važiavimo 
taisas atjungtas. 

9. Pasukite selektorin
 jungikl
 
 pad�t
 0 ir atjunkite keltuv� nuo maitinimo tiekimo. 

10. �sitikinkite, kad dang	iai užrakinti. 
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PRIJUNGIMAS PRIE VELKAN�IOS TRANSPORTO PRIEMON�S

1. Pakelkite ir pastumkite pirmyn šarnyrin�s movos ranken� (važiavimo kryptimi). Dabar 
šarnyrin� mova atlaisvinta. 

2. Spauskite šarnyrin� mov� ant vilkimo 
taiso šarnyrin�s atramos naudodami šiek tiek j�gos. 
Susijungimas ir užsifiksavimas 
vyksta automatiškai. 

D�MESIO! VISADA �SITIKINKITE, KAD PO SUJUNGIMO ŠARNYRIN� MOVA B�T�
TINKAMAI UŽFIKSUOTA!

Šarnyrin� mov� valykite ir tepkite reguliariai. 

3. Prie transporto priemon�s prijunkite sustojimo ekstremaliu atveju laidus ir švies�
kištuk�. Patikrinkite, ar laidai nesitrina ir ar tinkamai veikia. 

4. Patikrinkite kaip veikia šviesos. 

5. Atsargiai atleiskite stov�jimo stabd
 ir 
sitikinkite, kad jo fiksatorius veikia, o rankena -
laikosi apatin�je pad�tyje. 

6. Pakelkite kreipiam�j
 rat� 
 pervežimo pad�t
. 

KELTUVO VILKIMO METU ANT PLATFORMOS NEGALI B�TI JOKIO KROVINIO! 

Ypa	 tai atvejais, kai keltuv� statote ar atjungiate nuo velkan	ios transporto priemon�s ant šlaito, 
stov�jimo stabd
 užtraukite kuo stipriau. �jungus stov�jo stabd
, pastumkite keltuv� atgal, kad 
atbulin�s eigos automatika atlaisvint� stabdži� kalad�les. Spyruoklinis cilindras dar tvir	iau 
užveržia stov�jimo stabd
. Taip transporto priemon�s stabdžiai v�l tinkamai veikia. 
Stabdžius sureguliuokite pagal techninio aptarnavimo instrukcijas. 
Po ratais pastatykite kalad�les, kaip papildom� atsargumo priemon�. 

Jei keltuv� paliekate stov�ti ilgesn
 laik�, pavyzdžiui, žiemos metu, rekomenduojame j
 pastatyti ant 
atram�, kad ratai b�t� visiškai neapkrauti. 

D�MESIO!
- Patikrinkite 

- spyri� pervežimo pad�t

- šarnyrin�s movos užfiksavim�
- švies� veikim�
- stov�jimo stabd

- padang� b�kl� ir sl�g
 jose 

- galin� ašis 450 kPa (4,5 baro) 
- kreipiamasis ratas 250 kPa (2,5 baro) 

- saugos laidus 
- stabdži� fiksavim� po pervežimo 
- kreipiamojo rato prijungim�
- kad važiavimo 
taisas atjungtas nuo rato 
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KASDIENINIS PATIKRINIMAS (PALEIDIMO PATIKRINIMAS) 

Visada reikia atlikti naujoje darbo vietoje ir kiekvienos darbo dienos pradžioje.  
Patikrinim� atlieka naudotojas.  
Patikrinimo metu reikia atkreipti d�mes
 
 šiuo dalykus:

- nustatyti keliam�j� gali� nuo žem�s k�limo vietoje (žr. lentel� „maksimalus leidžiamas 
sl�gis 
 žem� esant skirtingiems grunto tipams“ 21 psl. pateiktos gair�s) 

- patikrinkite keltuvo stov�jimo stabilum�

- kontroliuokite pad�ties rodiklio tinkam� veikim�

- išbandykite, kaip veikia sustojimo ekstremaliu atveju sistema iš platformos ir važiuokl�s 
valdymo paneli�

- išbandykite, kaip veikia nuleidimo ekstremaliu atveju sistema iš platformos ir važiuokl�s 
valdymo paneli�

- išbandykite pavojaus signal�

- patikrinkite 
sp�jam�sias ir signalines lemputes / šviesas 

- patikrinkite, kaip veikia šviesos ir atšvaitai ir ar jie švar�s 

- patikrinkite veikimo valdymo priemoni� b�kl� ir išbandykite visus darbinius judesius 

- patikrinkite prieigos keli� b�kl�, platformos vartus ir tur�klus 

- patikrinkite perkrovos ribini� jungikli� veikim� (vadovaukit�s techninio aptarnavimo 
instrukcijomis) 

- patikrinkite ribinius jungiklius, kurie užkerta keli� str�l�s judesiams (vadovaukit�s techninio 
aptarnavimo instrukcijomis) 

- patikrinkite ribini� jungikli� veikim�, kurie užkerta keli� spyri� judesiams (vadovaukit�s 
techninio aptarnavimo instrukcijomis). 

- patikrinkite hidraulin�s sistemos sandarum�

- išbandykite stabdžius 

- patikrinkite keltuv� vizualiai 

- apži�r�kite ar vietov�je netoliese n�ra elektros linij� (vadovaukit�s saugos atstumais, 
nurodytais 9 psl.) R
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