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Informacje na temat niniejszej 
instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera wa ne informacje na temat bez-
piecznego i prawid owego monta u, obs ugi, konserwacji i usu-
wania nieskomplikowanych usterek windy za adowczej MBB
PALFINGER.

Przed rozpocz ciem prac przy windzie za adowczej, nale y
przeczyta  w ca o ci niniejsz  instrukcj , a w szczególno ci
rozdzia  „Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa“.

Dokumentacja uzupe niaj ca
• Instrukcja monta u
• Rysunek monta owy
• Katalog cz ci zamiennych (online)
• Ksi ka kontroli
• Kontrola monta u (na yczenie)
• Skrócona instrukcja obs ugi (opcjonalnie)
• Uzupe nienie instrukcji obs ugi (opcja)
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Wa ne informacje dotycz ce
bezpiecze stwa

Wind  za adowcz MBB PALFINGER wyprodukowano zgod-
nie z aktualnym stanem techniki i ogólnie przyj tymi zasadami 
bezpiecze stwa. W przypadku nieprzestrzegania ogólnych 
wskazówek bezpiecze stwa i wskazówek ostrzegawczych 
znajduj cych si  w niniejszej instrukcji przed instrukcjami opi-
suj cymi czynno ci, istnieje jednak niebezpiecze stwo obra-
e  i szkód materialnych.

Dlatego przed rozpocz ciem obs ugi windy za adowczej, 
nale y dok adnie przeczyta  ca  instrukcj .
Niniejsz  instrukcj  nale y tak przechowywa , aby u yt-
kownik w ka dej chwili móg  po ni  si gn .
W przypadku sprzeda y lub wypo yczenia windy za adow-
czej nale y przekaza  równie  niniejsz  instrukcj  obs ugi.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Windy za adowczej nale y u ywa  wy cznie do za adunku 
i roz adunku towarów. Przy tym na platformie mo e przyby-
wa  wy cznie osoba obs uguj ca.

Nale y przestrzega  ustalonych granic wydajno ci poda-
nych w danych technicznych.

Do zastosowania zgodnego z przeznaczaniem nale y równie
przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji, a w szczegól-
no ci rozdzia u „Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze -
stwa“.
Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem to
• u ycie windy za adowczej poza zakresami zastosowania 

okre lonymi w niniejszej instrukcji,
• zastosowanie w warunkach roboczych odbiegaj cych od wa-

runków opisanych w niniejszej instrukcji.

Kwalifikacje personelu
Wind  za adowcz  mo e obs ugiwa  tylko osoba:
• która przeczyta a i zrozumia a niniejsz  instrukcj , a w 

szczególno ci rozdzia  „Wa ne informacje dotycz ce bezpie-
cze stwa“ i „Ogólna obs uga“

• i która zaznajomi a si  ze sposobem dzia ania i obs ug
windy za adowczej.
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Wskazówki ostrzegawcze zawarte w 
niniejszej instrukcji
W niniejszej instrukcji wskazówki ostrzegawcze znajduj  si
przed opisem czynno ci, podczas której istnieje niebezpie-
cze stwo obra e  i szkód materialnych. 
Wskazówki ostrzegawcze skonstruowane s  w nast puj cy
sposób:

Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do opisanych czynno ci
prowadz cych do unikni cia zagro enia!
Has o sygnalizacyjne podaje stopie  niebezpiecze stwa:

Czego nale y przestrzega

Informacje ogólne
• Niniejsza instrukcja musi si  zawsze znajdowa  w poje dzie.
• Modyfikacje konstrukcyjne mog  by  wykonywane wy cznie

w warsztatach wykonuj cych naprawy gwarancyjne MBB 
PALFINGER. Najbli szy adres warsztatu wykonuj cego na-
prawy gwarancyjne znajduje si  w spisie warsztatów.

HAS O
SYGNALIZAC

YJNE

Opis rodzaju i ród a zagro enia
Opis skutków w przypadku nieprzestrzegania

Opis czynno ci prowadz cych do unikni cia niebezpie-
cze stwa

Has o
sygnalizacyjne Zastosowanie

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Oznacza bezpo rednio gro ce du e nie-
bezpiecze stwo, które z pewno ci  prowa-
dzi do powa nych obra e , a nawet 

mierci, je li si  go nie uwzgl dni.

OSTRZE ENIE!
Oznacza mo liwe niebezpiecze stwo,
które mo e prowadzi  do powa nych obra-
e , a nawet mierci, je li si  go nie 

uwzgl dni.

OSTRO NIE!

Zwraca uwag  na potencjalnie niebez-
pieczn  sytuacj , która mo e prowadzi  do 

rednich i lekkich obra e  cia a lub szkód 
materialnych, je li nie uwzgl dni si  zagro-
enia.
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• Podczas konserwacji nale y u ywa  wy cznie oryginalnych 
cz ci zamiennych MBB PALFINGER.

• Nale y przestrzega  wszystkich daj cych si  zastosowa
przepisów dotycz cych zapobiegania wypadkom.

Podczas w czania
• Codziennie przed w czeniem windy za adowczej nale y

sprawdza , czy dost pne s  wszystkie urz dzenia zabezpie-
czaj ce i ostrzegawcze oraz czy dzia aj  one bezb dnie.

• Flagi ostrzegawcze
• wiat a ostrzegawcze
• Uchwyty
• Zabezpieczenie przed stoczeniem

Podczas eksploatacji
• Przed uruchomieniem nale y si  upewni , e winda za a-

dowcza jest odblokowana.
• Nale y zapewni  wystarczaj ce o wietlenie obszaru adun-

kowego.
• Nigdy nie wolno przewozi  osób na windzie za adowczej.
• Wind  za adowcz  nale y zawsze za adowa  tak, aby ci ar

by  roz o ony równomiernie.
• Obci enie u ytkowe znajduj ce si  w windzie za adowczej 

trzeba tak zabezpieczy , aby nie mog o spa . Pojemniki na 
kó kach bez hamulców mo na transportowa  w windzie za-
adowczej tylko, je li s  zabezpieczone przed staczaniem.

• Nie wolno zastawia  obszaru poruszania si  wokó  pojazdu.

Przed konserwacj
• Aktywowa  wy cznik g ówny akumulatora albo zdj  ta-

mowe z cze masowe.
• Przed wymian  zabezpieczy  lub odci y  resory.
• Je li wycieka olej hydrauliczny, nie podstawia  r k pod stru-

mie .
• Podczas prac konserwacyjnych wykonywanych pod plat-

form , element przesuwaj cy zabezpieczy  przed ruchem w 
dó .

Podczas utylizacji
• Oleje i filtry nale y usuwa  zgodnie z przepisami danego 

kraju.
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MBB PALFINGER - winda za adowcza

Gratulujemy zakupu naszej nowej windy za adowczej firmy 
MBB PALFINGER!
Firma MBB PALFINGER GmbH, posiadaj ca ponad 50-letnie 
do wiadczenie w zakresie hydraulicznych wind za adowczych,
jest jednym z wiod cych producentów tego typu pomocnych 
systemów za adowczych.
Windy za adowcze marki MBB PALFINGER, ale tak e wcze -
niejszych marek Hubfix, Interlift i Hayons Inter, s  dzisiaj u yt-
kowane w ponad 40-stu krajach. Ponad 100 000 wind za adow-
czych z fabryki w Bremie znajduje si  na 5-ciu kontynentach. 
Wyj tkowa sie  obs ugi obejmuj ca ponad 2500 punktów ser-
wisowych w samej Europie gwarantuje nieograniczon  i opty-
maln  logistyk .
Zakupiona winda za adowcza MBB PALFINGERskonstruo-
wana jest w innowacyjny i niezawodny sposób. Zosta a ona 
stworzona przez naszych pracowników z najwi ksz  staran-
no ci . S  to najlepsze warunki do d ugiego i bezawaryjnego 
czasu u ytkowania.
Aby zaznajomi  si  z obs ug  windy za adowczej, nale y do-
k adnie przeczyta  niniejsz  instrukcj  obs ugi. Znajduj  si  w 
niej równie  niezb dne wskazówki techniczne dotycz ce bez-
piecze stwa podczas eksploatacji windy za adowczej.
W przypadku pojawienia si  niejasno ci lub dodatkowych py-
ta  dotycz cych windy za adowczej, nasz Zespó  Obs ugi
Klienta MBB PALFINGER jest do dyspozycji.
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Zakres dostawy

• Winda za adowcza
• Naklejka, wskazówki VEHH
• du a tabliczka znamionowa (do platformy)
• ma a tabliczka znamionowa (do mechanizmu podnoszenia)
• tabliczka urz dzenia zabezpieczaj cego przed wjechaniem 

pod pojazd z ty u (UFE)
• Diagram ud wigu
• Instrukcja obs ugi
• Ksi ka kontroli
• Starter Kit, sk adaj cy si  z:

• Certyfikat urz dzenia zabezpieczaj cego przed 
wjechaniem pod pojazd z ty u

• Instrukcja monta u
• Skrócona instrukcja obs ugi
• Du y znak TÜV
• Ma y znaku TÜV
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Jak znale  swój model

W niniejszej instrukcji eksploatacji ka demu modelowi windy 
za adowczej przyporz dkowano liter  (A do V). Ta litera znaj-
duje si  na pocz tku ka dego rozdzia u, który zawiera informa-
cje dotycz ce zakupionego modelu windy za adowczej. Poni -
szy przegl d przedstawia, która litera zosta a
przyporz dkowana do danego modelu.

Dla informacji w prawej kolumnie poni szego przegl du
zamieszczono równie  opisy modeli obowi zuj ce do 2013 
roku.

Standardowe windy za adowcze

boczny element obs ugowy K 

Model z jednym si ownikiem

minifix

A
MBB C 1000 S – C 3000 S 350 K – 3000 K
MBB C 1250 LD – C 2500 L 1250 KL – 2000 KL
MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ 1500 KS – 2500 KS
MBB C 1500 SK – C 2500 SK 1500 KK – 2500 KK
MBB C 750 SPLD/SPRD –

C 1000 SPL/SPR
500 K1TL/R – 1000 K1TL/R
500 K2TL/R – 1000 K2TL/R

MBB C 750 LD – C 1000 L 750 Athlet quattro –
1000 Athlet quattro

MBB C 1000 ML – C 1500 ML 750 rentfix – 1500 rentfix
MBB C 1000 ML PRO – 

 C 1500 ML PRO 750 ML Pro – 1500 ML Pro

MBB C 750 S 750 M/MA
750 MSP

MBB C 750 SX –
MBB C 500 LD – C 750 L 500 neo – 750 neo
MBB C 750 SPL/SPR 750 M1TL/R
MBB C 2000 LX 2000 PTG
MBB C 1000 SB – C 1500 LB –

B
MBB C 500 LG 500 GBL

C
MBB C 350 VAN – C 500 VAN 350 minifix – 500 minifix



13

Elektryczne si owniki

Windy za adowcze wsuwane pod spód

Platforma sk adana pojedynczo

Platforma sk adana podwójnie

Windy za adowcze sk adane

Model z czterema si ownikami

Model z dwoma si ownikami

Model z jednym si ownikiem

Pionowe windy za adowcze

Standardowa pionowa winda za adowcza

E
MBB C 1000 E 1000 E

F
MBB R 750 L – R 2500 S 750 KUZ – 3000 KUZ
MBB R 1500 L 1250 KLUZ – 1500 KLUZ
MBB R 1500 L FLAT 1000 KUFR – 1500 KUFR
MBB R 1500 SK – R 2000 LK 1500 KUZK – 2000 KUZK
MBB R 1500 S TRAIL–R 2000 L TRAIL 1500 TrailGate– 2000 TrailGate
MBB R 1500 S TRUCK – R 2000 L TRUCK 1500 TruckGate – 2000 TruckGate

G
MBB R 1500 SH – R 2000 LH 1500 KUZF – 2000 KUZF
MBB R 750 SM – R 2000 LM 750 KUZFM – 2000 KUZFM

K
MBB F 1000 SH – F 2000 LH 1000 KF – 2000 KF
MBB F 1000 SX – F 1500 LX 1000 KFN – 1500 KFN

L
MBB F 1000 LD – F 1500 LU 1000 HFL – 1500 HFL
MBB F 1000 L – F 1500 L 750 twinfold – 1500 twinfold

M
MBB F 500 L 500 Tuck-under

V
MBB V 4000 S 4000V
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Przegl dy modeli

Standardowe windy za adowczeA

2 Domontowany uchwyt 
(nie wchodzi w zakres 
dostawy)

3 Boczny pulpit sterowniczy
4 Agregat hydrauliczny
5 Urz dzenie 

zabezpieczaj ce przed 
wjechaniem pod pojazd z 
ty u

6 Prze cznik przechylania 
b13, czujnik nachylenia 
b15

7 Prze cznik przechylania 
b16, czujnik nachylenia 
b15

10 Prze cznik no ny

11 Szyna zatrzymuj ca
(zabezpieczenie przed 
stoczeniem, opcjonalnie)

12 rodek ci ko ci
obci enia u ytkowego

13 wiat a ostrzegawcze 
(opcjonalnie)

14 Platforma
17 Rama skr tna
18 Si ownik podnoszenia
19 Si ownik przechylania
21 Rura statywu
22 R czny w cznik kablowy

2
3

3

4

5

10
11

14

12
13

17

18
19

21

22

6

7
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Standardowe windy za adowczeB

2 Domontowany uchwyt (nie 
wchodzi w zakres dostawy)

4 Agregat hydrauliczny
5 Urz dzenie 

zabezpieczaj ce przed 
wjechaniem pod pojazd z 
ty u

9 Por cz

12 rodek ci ko ci
obci enia u ytkowego

14 Platforma
17 Rama skr tna
18 Si ownik podnoszenia
22 R czny w cznik 

kablowy

2

4

5

9

17

18

22

1412
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Standardowe windy za adowczeC

2 Domontowany uchwyt (nie 
wchodzi w zakres dostawy)

3 Boczny pulpit sterowniczy
4 Agregat hydrauliczny
6 Prze cznik przechylania 

b13
10 Prze cznik no ny
11 Szyna zatrzymuj ca 

(zabezpieczenie przed 
stoczeniem, opcjonalnie)

12 rodek ci ko ci obci enia 
u ytkowego

13 wiat a ostrzegawcze 
(opcjonalnie)

14 Platforma
17 Rama skr tna
18 Si ownik podnoszenia
19 Si ownik przechylania 

(ukryty pod platform )
21 Rura statywu

2

3

3

6

1011121413 13

17
18

19

21

4
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Standardowa winda za adowcza z 
elektrycznymi si ownikami

E

2 Domontowany uchwyt
(nie wchodzi w zakres 
dostawy)

3 Boczny pulpit sterowniczy
4 Zasilacz
5 Urz dzenie 

zabezpieczaj ce przed 
wjechaniem pod pojazd z 
ty u

6 Czujnik nachylenia b15
7 Czujnik nachylenia b15
10 Prze cznik no ny
11 Szyna zatrzymuj ca 

(zabezpieczenie przed 
stoczeniem, opcjonalnie)

12 rodek ci ko ci
obci enia u ytkowego

13 wiat a ostrzegawcze
(opcjonalnie)

14 Platforma
17 Rama skr tna
18 Si ownik podnoszenia
19 Si ownik przechylania
21 Rura statywu
22 R czny w cznik kablowy
23 Miech spr ysty

2

3

3

4

5

6

7

10

1311
12

14

17

18

19

22

21

23
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Windy za adowcze wsuwane pod spódF G

1 Szyny przesuwne
2 Domontowany uchwyt 

(nie wchodzi w zakres 
dostawy)

3 Boczny pulpit sterowniczy
4 Agregat hydrauliczny
6 Prze cznik przechylania 

b13, czujnik nachylenia 
b15

7 Prze cznik przechylania 
b16, czujnik nachylenia 
b15

8 Kr ek prowadz cy
10 Prze cznik no ny

(opcjonalnie)
11 Szyna zatrzymuj ca

(zabezpieczenie przed 
stoczeniem, opcjonalnie)

12 rodek ci ko ci
obci enia u ytkowego

13 wiat a ostrzegawcze 
(opcjonalnie)

15 Sk adana cz  platformy
16 Nieruchoma cz

platformy
17 Rama skr tna
18 Si ownik podnoszenia
19 Si ownik przechylania
21 Rura statywu
22 R czny w cznik kablowy
24 Si ownik przesuwania

3

24

12
1311

15

10

4

2

1

3
16

21

19
18

17

6

8

7

22
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Technika wsuwania pod spód

1 Szyny przesuwne
15 Sk adana cz  platformy
17 Rama skr tna
23 Pakiet platformy

X  Pozycja transportowa
Y  Pozycja robocza

F
X

Y

15

1

17

G
X

Y

23
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Windy za adowcze sk adaneK L M

2 Domontowany uchwyt 
(nie wchodzi w zakres 
dostawy)

3 Boczny pulpit sterowniczy
4 Agregat hydrauliczny
5 Urz dzenie 

zabezpieczaj ce przed 
wjechaniem pod pojazd z 
ty u

6 Prze cznik przechylania 
b13, czujnik nachylenia 
b15

7 Prze cznik przechylania 
b16, czujnik nachylenia 
b15

8 Kr ek prowadz cy
10 Prze cznik no ny

(opcjonalnie)
11 Szyna zatrzymuj ca

(zabezpieczenie przed 
stoczeniem, opcjonalnie)

12 rodek ci ko ci
obci enia u ytkowego

13 wiat a ostrzegawcze 
(opcjonalnie)

15 Sk adana cz  platformy
16 Nieruchoma cz

platformy
17 Rama skr tna
18 Si ownik podnoszenia
19 Si ownik przechylania
20 Kr ek na urz dzeniu 

zabezpieczaj cym przed 
wjechaniem pod pojazd z 
ty u

21 Rura statywu
22 R czny w cznik kablowy

3

2

3

7

8

1011
12

13

16
17

22

18

19
20
21

4

5

6

15
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Pionowe windy za adowczeV

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1011

12

13

14

15

16

17

1 Agregat w zbiorniku na 
olej

2 R czny w cznik
kablowy 1

3 R czny w cznik
kablowy 2

4 Pok ad pojazdu 2
5 Pok ad pojazdu 1
6 Przewody hydrauliczne 

(po czenie z agregatem)
7 Rama prowadz ca
8 Si ownik zamykaj cy
9 Zabezpieczenie przed 

stoczeniem skierowane 
do pojazdu

10 Czujnik nachylenia b15 
(ustawiony fabrycznie, nie 
zmienia  pozycji)

11 wiat o ostrzegawcze
12 rodek ci ko ci

obci enia u ytkowego
13 Pomost prze adunkowy 

(zabezpieczenia przed 
stoczeniem skierowanie 
do zewn trz)

14 Si ownik przechylania
15 Por cz
16 Element przesuwaj cy
17 Górna klapa
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Wst pne ustawienie windy 
za adowczej
W niniejszym rozdziale znajduj  si  informacje na temat pod-
stawowych ustawie , które umo liwiaj  komfortowe i bez-
pieczne u ytkowanie.

Ustawieniemomentu zrównania z ziemi
Tylko w przypadku instalacji elektrycznych z prze cznikiem
przechylania b13 warsztat mo e ustali  moment, kiedy plat-
forma przejdzie w proces przechylania (zrównanie z ziemi ) po 
osadzeniu jej na ziemi.

W celu ustawienia momentu zrównania z ziemi :
Odkr ci rub  mocuj ca na prze czniku przechylania 
b13 (6).
Aby zrównanie z ziemi  odbywa o si  „wcze niej“, nale y
obróci  prze cznik przechylania b13 (6) kilka milimetrów w 
kierunku ruchu wskazówek zegara.
Aby zrównanie z ziemi  odbywa o si  „pó niej“, nale y ob-
róci  prze cznik przechylania b13 (6) kilka milimetrów w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Ponownie dokr ci rub  mocuj ca na prze czniku prze-
chylania b13 (6).
Sprawdzi , czy teraz platforma przechodzi w proces prze-
chylania w danym momencie.
Sprawdzi , czy podk adka spr ysta zamontowana jest po-
mi dzy prze cznikiem przechylania i rub  i przestawi
kantem blach  zabezpieczaj c .
Moment, w którym platforma ma si  nachyla , jest teraz 
ustawiony. Platforma przechyla si  odpowiednio wcze niej 
lub pó niej.

Wst pne ustawienie nachylenia platformy
Po podniesieniu platformy z ziemi, przyjmuje ona ponownie 
ustawione wcze niej po o enie. Istnieje zatem mo liwo  indy-
widualnego ustawienia troch  wy szego lub ni szego nachyle-
nia platformy.

dane górne po o enie ustawia si  za pomoc  przycisku 
„Otwieranie/Zamykanie” na pulpicie sterowniczym (patrz 
„Elementy obs ugowe“ od str. 39). Jest to mo liwe tylko w 
przypadku czujnika nachylenia b15.

A C F

6

HORIZONTAL

250 mm

A E F G K



23

Ogólna obs uga

W niniejszym rozdziale znajduj  si  podstawowe informacje, 
których nale y przestrzega  podczas obs ugi. Informacje te od-
nosz  si  do wszystkich modeli wind za adowczych.

Nale y uwa nie przeczyta  ca y rozdzia , a w szczególno-
ci nast puj ce wskazówki ostrzegawcze.

Wskazówka: Informacje na temat zalecanej pojemno ci akumulatora 
znajduj  si  w odpowiedniej tabeli str. 158.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo roz adowania akumulatora!
Je li przedstawione obok logo znajduje si  na elemencie ob-
s ugowym zakupionej windy za adowczej, oznacza to, e
winda za adowcza wyposa ona jest w system monitorowania 
akumulatora (BÜW).
Je li pojemno  akumulatora spada poni ej warto ci granicz-
nej, rozlega si  sygna  akustyczny, a winda za adowcza wy -
cza si  automatycznie, aby chroni  akumulator. Napi cie
akumulatora jest teraz tak niskie, e mo liwe jest jeszcze 
tylko jedno uruchomienie silnika. Je li nadal u ywa si  windy 
za adowczej, nie b dzie mo na wi cej uruchomi  pojazdu!

Po rozlegni ciu si  sygna u akustycznego nale y natych-
miast uruchomi  silnik pojazdu, aby na adowa  akumula-
tor!

BÜW
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W czanie windy za adowczej

W zale no ci od modelu istniej  cztery mo liwo ci w czenia
windy za adowczej:
• Prze cznik w kabinie kierowcy
• Prze cznik kluczykowy na bocznym elemencie obs ugowym
• Kod przycisku na bocznym elemencie obs ugowym
• Wy cznik g ówny akumulatora

W celu w czenia windy za adowczej za pomoc prze cznika 
w kabinie kierowcy:

Ustawi  prze cznik w kabinie kierowcy na „W .”.
Oznaczenie prze cznika jest niewidoczne.
Gotowo  do pracy windy za adowczej wskazywana jest za 
pomoc  sygna u optycznego w kabinie kierowcy.
Je li pojazd wyposa ony jest w immobiliser, to nie mo na 
uruchomi  pojazdu.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo zranienia lub szkód materialnych na 
skutek niewystarczaj cego zabezpieczenia!
W przypadku nieprzestrzegania poni szych wskazówek 
mo e doj  do obra e  i szkód materialnych w poje dzie,
windzie za adowczej lub innych pojazdach:

Przed rozpocz ciem pracy nale y si  upewni , czy do-
st pne s  wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce i ostrze-
gawcze i czy dzia aj  one bezb dnie.
Wolno zatrzymywa  si  tylko w miejscach, w których ko-
deks drogowy na to pozwala.
Zabezpieczy  pojazd przed stoczeniem si  np.za pomoc
hamulca r cznego, przek adni lub klina podk adowego.
Przed za adowaniem lub roz adowaniem pojazdu nale y
zabezpieczy  stref  ruchu drogowego za pomoc  flag 
ostrzegawczych i wiate  ostrzegawczych. W szczególno-
ci nale y zabezpieczy  elementy obs ugowe windy za a-

dowczej, które wystaj  i mog  utrudnia  p ynny ruch dro-
gowy.
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W celu w czenia windy za adowczej za pomoc prze cznika
kluczykowego (26) na bocznym elemencie obs ugowym:

W o y  klucz do dziurki od klucza prze cznika kluczyko-
wego i obróci  go w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Gotowo  do pracy windy za adowczej wskazywana jest za 
pomoc  sygna u optycznego w kabinie kierowcy.

W celu w czenia windy za adowczej za pomoc kodu przyci-
sku na bocznym elemencie obs ugowym:

Wprowadzi  kod przycisku z kombinacj  przycisków pod-
noszenia i zamykania (patrz „Programowanie kodu przyci-
sku“ od str. 112).
Gotowo  do pracy windy za adowczej wskazywana jest za 
pomoc  sygna u optycznego w kabinie kierowcy.

W celu w czenia windy za adowczej za pomoc w cznika 
g ównego akumulatora:

Wy cznik g ówny akumulatora obróci  zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara do momentu, a  dojdzie do zaz bienia 
zapadki.
Gotowo  do pracy windy za adowczej wskazywana jest za 
pomoc  sygna u optycznego w kabinie kierowcy.

26
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Wysuwanie wsporników podpieraj cych w 
poje dzie

Pojazdy z mechanicznymi wspornikami
podpieraj cymi
Mechaniczne wsporniki podpieraj ce zapobiegaj  uszkodze-
niom ramy. Podczas za adunku pojazdu, wsporniki prze lizguj
si . W celu wysuni cia mechanicznych wsporników podpiera-
j cych:

Zwolni  przyrz d zaciskowy.
Opu ci  wsporniki podpieraj ce na ziemi .
Doci gn  r cznie przyrz d zaciskowy.

Pojazdy z hydraulicznymi wspornikami 
podpieraj cymi

W celu wysuni cia hydraulicznych wsporników podpieraj -
cych, patrz „Obs uga przy pomocy sterowania dwur cz-
nego i wsporników hydraulicznych“ od str. 44.

OSTRO NIE! Uszkodzenie pojazdu!
Rama pojazdu mo e ulec uszkodzeniu na skutek niewystar-
czaj cej no no ci pod o a lub nieprawid owego wyregulowa-
nia hydraulicznych wsporników podpieraj cych.

Nale y si  upewni , e no no  pod o a jest wystarcza-
j ca dla wsporników podpieraj cych!
Nigdy nie podnosi  pojazdu za pomoc  hydraulicznych 
wsporników podpieraj cych!
Wsporniki podpieraj ce nale y jeszcze nastawi  kilka 
razy w czasie za adunku pojazdu.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo obra e  lub szkód materialnych w 
przypadku pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
Je li zawieszenie pneumatyczne pojazdu nie zostanie zablo-
kowane, osie zostan  ca kowicie odci one, a ci ar przenie-
siony na wsporniki podpieraj ce. Przy tym osoby mog  ulec 
obra eniom, a winda za adowcza, pojazd i adunek mog
ulec uszkodzeniom.

D wigni  steruj c  zawieszenia pneumatycznego po-
jazdu ustawi  na „Blokada”!
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Wsuwanie wsporników podpieraj cych w 
poje dzie

Wsuwanie mechanicznych wsporników 
podpieraj cych

Zwolni  przyrz d zaciskowy.
Wsun  do góry wsporniki podpieraj ce w pozycj  trans-
portow .
Doci gn  r cznie przyrz d zaciskowy.

Wsuwanie hydraulicznych wsporników 
podpieraj cych

W celu wsuni cia hydraulicznych wsporników podpieraj -
cych, patrz „Obs uga przy pomocy sterowania dwur cz-
nego i wsporników hydraulicznych“ od str. 44.

Rozk adanie lub sk adanie por czy
platformy
W zale no ci od modelu platforma windy za adowczej wyposa-
ona jest w por cze. Dost pne s  dwa podstawowe typy por -

czy:
• por cz typu P
• por cz typu A

Aby por cz roz o y  lub z o y  na platformie, nale y post pi
w sposób nast puj cy:

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo uszkodzenia ramy!
W przypadku pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym 
mo e doj  do ca kowitego przesuni cia ci aru na wsporniki 
podpieraj ce.

Przed wsuni ciem wsporników podpieraj cych, nale y
unie  pojazd za pomoc  zawieszenia pneumatycznego, 
aby wsporniki by y odci one.
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Rozk adanie por czy typu P
Odchyli  dan  por cz o 90° w gór  do momentu, a  si  za-
blokuje.

Sk adanie por czy typu P
W celu odblokowania danej por czy poci gn  j  w 
gór (1).
Przechyli  dan  por cz do wewn trz (2) do momentu, a
magnetyczny odbojnik b dzie przylega  do platformy.

 

 

1 

1 

2 

2 



29

Rozk adanie por czy typu A
Poci gn  dan  por cz lekko w stron rodka 
platformy (1).
Odchyli  dan  por cz o 90° w gór (2), a nast pnie opu -
ci , a  si  zablokuje.

Sk adanie por czy typu A
Poci gn  dan  por cz w gór (1).
Nast pnie przechyli  dan  por cz do wewn trz (2) do mo-
mentu, a  magnetyczny odbojnik b dzie przylega  do plat-
formy.

1 

1 
2 

2 

 

1 

1 

2 

2 
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Poruszanie platform

Sposób poruszania platform  zale y od zakupionego modelu i 
przynale nego bocznego elementu obs ugowego. Odpowied-
nia instrukcja znajduje si  w rozdziale „Elementy obs ugowe“ 
od str. 39.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo zranienia i szkód materialnych 
spowodowane ruchami platformy!
Automatyczne ruchy platformy mog  spowodowa  obra enia 
osób. Pojazdy i inne przedmioty znajduj ce si  w obszarze 
ruchu mog  ulec uszkodzeniu. Obci enie u ytkowe mo e
spa  i spowodowa  uszkodzenia lub obra enia.

Nale y si  upewni , e za pojazdem istnieje wystarcza-
j ca ilo  miejsca dla windy za adowczej.
Osoby musz  trzyma  si  z dala od obszaru ruchów plat-
formy.
Nale y obserwowa  obci enie u ytkowe, obszar ruchów 
i punkty kontaktu z pojazdem podczas poruszania si
platformy.
Nale y uwa a , aby elementy steruj ce uruchamiane 
by y wy cznie w celu poruszania platform .
Nachylenie platformy nale y ustawia  wy cznie wtedy, 
gdy jest nieza adowana.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo obra e  na skutek 
niewystarczaj cego przytrzymania lub za ma ej ilo ci
miejsca na platformie!
Osoby mog  spa  z platformy i ulec obra eniom.

Podczas za adunku platformy nale y pozostawi  wystar-
czaj c  ilo  wolnego miejsca dla osób obs uguj cych (co 
najmniej 50 x 60 cm).
Na platformie mo e si  znajdowa  zawsze tylko jedna 
osoba, która obs uguje platform .
Nigdy nie trzyma  si  za obci enie u ytkowe, tylko za 
uchwyt!
Obserwowa  obci enie u ytkowe i obszar ruchów plat-
formy.
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Definicje poj
Co mo na robi  z platform :

• Otwieranie
Platforma otwiera si  i porusza z pionowej pozycji transpor-
towej do danej pozycji roboczej. Pozycja ta jest zapami -
tywana i ponownie przyjmowana podczas podnoszenia, po 
zrównaniu z ziemi .

• Zamykanie
Platforma zamyka si  i porusza z poziomej pozycji roboczej 
do pionowej pozycji transportowej.

• Wysuwanie
Platforma wysuwa si  spod pojazdu.

• Wsuwanie
Platforma wsuwa si  pod pojazd.

• Rozk adanie
Platforma rozk ada si  z pozycji transportowej do pozycji ro-
boczej.

• Sk adanie
Platforma sk ada si  z pozycji roboczej do pozycji transpor-
towej.

• Opuszczanie
Platforma porusza si  w poziomej pozycji w dó .

• Podnoszenie
Platforma porusza si  w poziomej pozycji w gór .
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• Zrównanie z ziemi
Po opuszczeniu platforma przechyla si  z pozycji roboczej i 
uk ada si  na ziemi.
Modele sk adane M przechylaj  si  stopniowo podczas 
opuszczania.

• Pozycja pozioma
Przed podniesieniem platformy z ziemi przechyla si  ona do 
poziomej pozycji roboczej, która zosta a zapami tana pod-
czas otwierania.
Modele sk adane M przechylaj  si  stopniowo podczas 
opuszczania do poziomej pozycji roboczej.

• Ustawienie nachylenia platformy
Platforma pochyla si  ni ej lub wy ej do danej pozycji ro-
boczej.

Otwieranie/rozk adanie/wysuwanie platformy i 
ustawienie nachyleniaplatformy

Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Otwiera , rozk ada  i wysuwa  wind  za adowcz , w zale -
no ci od modelu, za pomoc  bocznego elementu obs ugo-
wego, prze cznika no nego lub r cznego w cznika kablo-
wego, jak opisano w rozdziale „Elementy obs ugowe“ od 
str. 39.
W zale no ci od modelu obróci  prze cznik obrotowy do 
otwierania lub zamykania platformy, jak opisano w roz-
dziale „Elementy obs ugowe“ od str. 39, a  nieobci ona 
platforma osi gnie dane nachylenie.

Opuszczanie platformy
Podczas opuszczania platforma pozostaje w poziomej pozycji. 
Po posadowieniu platformy na ziemi , pochyla si  ona do mo-
mentu, a  kraw d  platformy b dzie przylega  do ziemi.

Opuszcza  platform , w zale no ci od modelu, za pomoc
bocznego elementu obs ugowego, prze cznika no nego 
lub r cznego w cznika kablowego, jak opisano w rozdziale 
„Elementy obs ugowe“ od str. 39.
Platforma opada powoli i automatycznie uk ada si  na 
ziemi.
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Podnoszenie platformy
Przed podniesieniem platforma przechyla si  do pozycji pozio-
mej. Podczas podnoszenia platforma pozostaje w poziomej po-
zycji.

Podnosi  platform , w zale no ci od modelu, za pomoc
bocznego elementu obs ugowego, prze cznika no nego 
lub r cznego w cznika kablowego, jak opisano w rozdziale 
„Elementy obs ugowe“ od str. 39.

Zamykanie/sk adanie/wsuwanie platformy
Zamyka , sk ada  i wsuwa  wind  za adowcz , w zale no-
ci od modelu, za pomoc  bocznego elementu obs ugo-

wego, prze cznika no nego lub r cznego w cznika kablo-
wego, jak opisano w rozdziale „Elementy obs ugowe“ od 
str. 39.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).

Za adunek lub roz adunek platformy

OSTRO NIE! Uszkodzenie windy za adowczej na skutek 
nieprawid owego za adowania!
Winda za adowcza mo e ulec uszkodzeniu, je li na platfor-
mie znajdzie si  za du e lub nierównomierne obci enie.

Platform  mo na za adowa  maksymalnym ci arem po-
danym w rozdziale „Dane techniczne“ od str. 158. Przy 
tym nale y uwzgl dni  równie  ci ar osoby obs uguj -
cej, znajduj cej si  na platformie. Tabela obci e  znaj-
duje si  równie  na bocznym elemencie obs ugowym.
Platform  nale y za adowa  centralnie. rodek ci ko ci
obci enia u ytkowego powinien znajdowa  si  jak najbli-
ej pojazdu. Je li platforma zostanie za adowana z jednej 

strony, to ci ar obci enia u ytkowego mo e wynosi
najwy ej 50% dopuszczalnego obci enia u ytkowego.
Pojemniki na kó kach bez hamulców mo na za adowa
tylko, je li zamontowane jest zabezpieczenie przed sto-
czeniem (szyny zatrzymuj ce lub wg bienia) na windzie 
za adowczej. Zawsze nale y zabezpiecza  przed stocze-
niem pojemniki na kó kach bez hamulców.
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Za adunek lub roz adunek platformy na ziemi
Przetoczy  lub podnie  obci enie u ytkowe na plat-
form .
Zabezpieczy  pojemniki na kó kach urz dzeniami hamuj -
cymi lub zabezpieczaj cymi przed stoczeniem si  z windy 
za adowczej.

Za adunek lub roz adunek platformy na rampie

Istniej  dwie mo liwo ci za adunku pojazdu na rampie:
1. Mo na u y  oddzielnego pomostu prze adunkowego. 

Nale y si  upewni , e pod ramp  istnieje wystarczaj ca
ilo  miejsca dla windy za adowczej (patrz rysunek po 
lewej)!

2. Samej windy za adowczej mo na równie  u y  jako 
pomostu prze adunkowego na rampie. Nale y si  przy tym 
upewni , e kraw d  platformy wystaje co najmniej 150 
mm poza ramp  (patrz rysunek po lewej).

Wskazówka: Nie wolno przekroczy  maksymalnego obci enia.

Windy za adowcze wyposa one s  w wyrównywanie pozio-
mów. Wyrównywanie poziomów ma za zadanie zapewnienie 
bezpiecze stwa technicznego. Je li pojazd opada podczas za-
adunku, powoduje to automatyczne zapadanie si  platformy. 
Nie dotyczy to pionowych wind za adowczych.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo obra e !
Osoby mog  spa  z platformy i ulec obra eniom.

Nale y tak za adowa  platform , aby pozosta a wystar-
czaj ca ilo  wolnego miejsca dla osób obs uguj cych (co 
najmniej 50 x 60 cm).

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo upadku z rampy podczas 
roz adowywania!
Je li podczas za adunku lub roz adunku na rampie, pomi dzy
ramp  i platform  znajduje si  kraw d , grozi to upadkiem 
osób.

Podczas roz adunku i zwi zanego z nim wysokiego reso-
rowania pojazdu nale y r cznie opu ci  platform .

min. 150 mm
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Podczas roz adunku wyrównywanie poziomów nie dzia a. Na-
le y samodzielnie opu ci  platform . W ten sposób zapobiega 
si  powstawaniu przeszkód na ko cu platformy.
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Wy czanie windy za adowczej
Wind  za adowcz  mo na wy czy  dopiero po zamkni ciu lub 
z o eniu platformy.

W zale no ci od modelu dost pnych jest kilka mo liwo ci wy-
czenia windy za adowczej:

• Prze cznik w kabinie kierowcy
• Prze cznik kluczykowy na bocznym elemencie obs ugowym
• Kod przycisku na bocznym elemencie obs ugowym
• Wy cznik g ówny akumulatora
• Sterowanie w kabinie kierowcy z systemem kamer

W celu wy czenia windy za adowczej za pomoc prze cz-
nika w kabinie kierowcy:

Ustawi  prze cznik na przyrz dzie kontrolnym w kabinie 
kierowcy na „WY .”.
Ga nie sygna  optyczny, który wskazuje gotowo  do pracy 
windy za adowczej. Winda za adowcza jest teraz wy -
czona.

W celu wy czenia windy za adowczej za pomoc prze cz-
nika kluczykowego (26) na bocznym elemencie obs ugowym:

W o y  klucz do dziurki od klucza prze cznika kluczyko-
wego i obróci  go w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo zranienia lub szkód materialnych na 
skutek niezablokowania windy za adowczej!
Osoby mog  ulec obra eniom, a pojazdy i przedmioty w ru-
chu drogowym mog  zosta  uszkodzone, je li winda za a-
dowcza roz o y si  w sposób niekontrolowany podczas jazdy 
i b dzie wystawa .

Po z o eniu, a przed rozpocz ciem jazdy nale y zabloko-
wa  wind  za adowcz .
Nale y si  upewni , e wiat a ostrzegawcze (25) w kabi-
nie kierowcy zgas y.

26
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Wyj  klucz.
Ga nie sygna  optyczny, który wskazuje gotowo  do pracy 
windy za adowczej. Winda za adowcza jest teraz wy -
czona.

W celu wy czenia windy za adowczej za pomoc kodu przy-
cisku na bocznym elemencie obs ugowym:

Wprowadzi  kod przycisku z kombinacj  przycisków pod-
noszenia i zamykania (patrz „Programowanie kodu przyci-
sku“ od str. 112).
Ga nie sygna  optyczny, który wskazuje gotowo  do pracy 
windy za adowczej. Winda za adowcza jest teraz wy -
czona.

W celu wy czenia windy za adowczej za pomoc w cznika 
g ównego akumulatora:

Wy cznik g ówny akumulatora obróci  w przeciwnym kie-
runku do ruchów wskazówek zegara do momentu, a  doj-
dzie do zaz bienia zapadki.
Ga nie sygna  optyczny, który wskazuje gotowo  do pracy 
windy za adowczej. Winda za adowcza jest teraz wy -
czona.

Sterowanie w kabinie kierowcy
Wskazówka: W przypadku dost pnego sterowania w kabinie kierowcy 

wraz z systemem kamer nale y przestrzega  uzupe nienia 
instrukcji obs ugi, które zosta o do czone do sterowania w 
postaci oddzielnego dokumentu.
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Elementy obs ugowe
W niniejszym rozdziale opisano elementy obs ugowe ró nych
modeli wind za adowczych. W celu identyfikacji zakupionego 
modelu, patrz „Jak znale  swój model“, str. 12.

Istnieje kilka mo liwo ci obs ugi windy za adowczej:
1. za pomoc  bocznego elementu obs ugowego (w 

zale no ci od modelu str. 39 do str. 112),
2. za pomoc  dwóch r cznych w czników kablowych (w 

przypadku pionowej windy za adowczej, patrz str. 88),
3. za pomoc  prze cznika no nego (opcjonalnie, patrz 

str. 94) lub
4. za pomoc  r cznego w cznika kablowego (opcjonalnie, 

patrz str. 96) lub
5. za pomoc  zdalnej obs ugi (opcjonalnie, patrz str. 104) lub
6. za pomoc  specjalnych elementów obs ugowych 

(opcjonalnie, patrz str. 106)

Boczny element obs ugowy
W zale no ci od zakupionego modelu windy za adowczej,
obs uga bocznych elementów obs ugowych znajduje si  na:

str. 40 do str. 50

str. 82 do str. 86

str. 52

str. 54 do str. 60

str. 66 do str. 74

str. 78 do str. 80

str. 82 do str. 84

str. 82 do str. 86

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
Je li urz dzenia zabezpieczaj ce i ostrzegawcze windy 
za adowczej s  uszkodzone lub ich nie ma, mo e doj  do 
obra e  i szkód materialnych.

Nale y si  upewni , czy dost pne s  wszystkie 
urz dzenia zabezpieczaj ce i ostrzegawcze i czy dzia aj
one bezb dnie.

A E
B
C
F
G
K
L
M
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

A E

29

26 (optional):

32

28

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (28) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma 
znajdzie si  w poziomej pozycji roboczej.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma najpierw obni a si  nieznacznie, a nast pnie 
sk ada do poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  platforma 
u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a
platforma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma zamknie 
si .
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma zamyka si  najpierw do ok. 80° i nieznacznie 
opada. Nast pnie przesuwa si  do pionowej pozycji 
transportowej i podnosi si  do zabezpieczenia obci enia.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego bez 
automatycznego zrównania z ziemi

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

A

29

26 (optional):

32

28

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (28) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma 
znajdzie si  w poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  do do u przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma dotknie ziemi.

Zrównanie z ziemi
Po u o eniu platformy na ziemi:

Równocze nie obróci  prze czniki obrotowe (28) i (29) w 
dó .
Platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Pozycja pozioma
Równocze nie obróci  w gór  przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma znajdzie si
w pozycji poziomej.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a
platforma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.

Zamykanie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma zamknie 
si .
Platforma przesuwa si  do pionowej pozycji transportowej.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego i 
wsporników hydraulicznych

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie wsporników hydraulicznych
Obróci  prze cznik obrotowy (30) w dó , a  wsporniki b d
wysuni te lekko dotykaj c ziemi.

A

29

26 (optional):

32

28

30

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma 
znajdzie si  w poziomej pozycji roboczej.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma najpierw obni a si , a nast pnie sk ada do 
poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma dotknie 
pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma zamknie 
si .
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma zamyka si  najpierw do ok. 80° i nieznacznie 
opada. Na ko cu przesuwa si  do pionowej pozycji 
transportowej i podnosi si  do zabezpieczenia obci enia.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).

Wsuwanie wsporników hydraulicznych
Obróci  prze cznik obrotowy (30) w gór , a  wsporniki 
b d  ca kowicie wsuni te.
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego i 
hydraulicznym urz dzeniem zabezpieczaj cym 
przed wjechaniem pod pojazd z ty u

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie 

urz dzenia zabezpieczaj cego przed wjechaniem pod 
pojazdy z ty u

32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

A

29

26 (optional):

32

28

30

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Podnoszenie hydraulicznego urz dzenia 
zabezpieczaj cego przed wjechaniem pod pojazdy z ty u

Przycisk obrotowy obróci (30) do góry, a  urz dzenie 
zabezpieczaj ce przed wjechaniem pod pojazdy z ty u
osi gnie górne po o enie kra cowe.

Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, kiedy platforma 
znajdzie si  w poziomej pozycji roboczej.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma najpierw obni a si , a nast pnie sk ada do 
poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada si  na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma dotknie 
pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma zamknie 
si .
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma zamyka si  najpierw do ok. 80° i nieznacznie 
opada. Na ko cu przesuwa si  do pionowej pozycji 
transportowej i podnosi si  do zabezpieczenia obci enia.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).

Opuszczanie hydraulicznego urz dzenia 
zabezpieczaj cego przed wjechaniem pod pojazdy z ty u

Przycisk obrotowy obróci (30) w dó , a  urz dzenie 
zabezpieczaj ce przed wjechaniem pod pojazdy z ty u
osi gnie dolne po o enie kra cowe.
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Obs uga ze sterowaniem jednor cznym

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

A E

26 (optional):

32

28

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (28) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w poziomej 
pozycji roboczej.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma najpierw obni a si , a nast pnie sk ada do 
poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada si  na ziemi.

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma dotknie pod ogi za adunkowej 
pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (28) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma zamknie si .
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma zamyka si  najpierw do ok. 80° i nieznacznie 
opada. Na ko cu przesuwa si  do pionowej pozycji 
transportowej i podnosi si  do zabezpieczenia obci enia.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania jednor cznego i 
wsporników hydraulicznych

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie wsporników hydraulicznych
Obróci  prze cznik obrotowy (30) w dó , a  wsporniki b d
wysuni te lekko dotykaj c ziemi.

A

26 (optional):

32

28

30

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (28) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w poziomej 
pozycji roboczej.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma najpierw obni a si , a nast pnie sk ada do 
poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma dotknie pod ogi 
za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (28) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma zamknie si .
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma zamyka si  najpierw do ok. 80° i nieznacznie 
opada. Na ko cu przesuwa si  do pionowej pozycji 
transportowej i podnosi si  do zabezpieczenia obci enia.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).

Wsuwanie wsporników hydraulicznych
Obróci  prze cznik obrotowy (30) w gór , a  wsporniki 
b d  wsuni te.
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego i 
przycisków

35 Przycisk: opuszczanie/podnoszenie
36 Przycisk: otwieranie/zamykanie
37 Przycisk: podnoszenie/zamykanie
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

C

3935

36 37

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Trzyma  wci ni ty przycisk (36) tak d ugo, a  platforma 
b dzie si  znajdowa a w poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Trzyma  wci ni ty przycisk (35) tak d ugo, a  platforma 
u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada si  na ziemi.

Podnoszenie platformy
Przytrzyma  równocze nie przyciski (35) i (37) tak d ugo, 
a  platforma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Trzyma  wci ni te przyciski (36) i (37) tak d ugo, a
platforma b dzie si  znajdowa a w pionowej pozycji 
transportowej.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, Wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  w dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma obni y si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód.

F

29

26 (optional):

32

28

30

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wysuni ta.
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  sk adana platforma u o y si
na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  platforma 
u o y si na ziemi i b dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a  plat-
forma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie wy-
soko  wsuwania.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie za-
bezpieczenie przed wstrz sami.
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego 
easy move

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, Wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma wysunie si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód 
i wysuwa si .
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easy move

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  sk adana platforma u o y si
na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  platforma 
u o y si  na ziemi i b dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a  plat-
forma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .
Sk adana platforma podnosi i obni a si  automatycznie, a
do osi gni cia optymalnej pozycji wsuni cia. Nast pnie 
platforma wsuwa si  do po o enia kra cowego i podnosi 
si  do zabezpieczenia przed wstrz sami.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania jednor cznego

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, Wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma obni y si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód.
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NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wysuni ta.
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  sk adana platforma u o y si  na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji do momentu, a  platforma u o y si  na ziemi i b -
dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma dotknie pod ogi za adun-
kowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma osi gnie wysoko  wsuwania.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma osi gnie zabezpieczenie przed 
wstrz sami.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania jednor cznego 
easy move

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, Wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
30 prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma wysunie si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód 
i wysuwa si .
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easy move

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  sk adana platforma u o y si  na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji do momentu, a  platforma u o y si  na ziemi i b -
dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma dotknie pod ogi za adun-
kowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .
Sk adana platforma podnosi i obni a si  automatycznie, a
do osi gni cia optymalnej pozycji wsuni cia. Nast pnie
platforma wsuwa si  do po o enia kra cowego i przesuwa 
si  do zabezpieczenia przed wstrz sami.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego
dla MBB R 1500 L FLAT

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, Wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
29 prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  w dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma obni y si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód.
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NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wysuni ta.
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  sk adana platforma u o y si
na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  platforma 
u o y si na ziemi i b dzie do niej przylega .

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a  plat-
forma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie wy-
soko  wsuwania.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie za-
bezpieczenie przed wstrz sami.
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Obs uga przy pomocy sterowania jednor cznego
dla MBB R 1500 L FLAT

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, Wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
30 prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma obni y si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód.
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wysuni ta.
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NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  sk adana platforma u o y si  na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji do momentu, a  platforma u o y si  na ziemi i b -
dzie do niej przylega .

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma dotknie pod ogi za adun-
kowej pojazdu.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma osi gnie wysoko  wsuwania.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma osi gnie zabezpieczenie przed 
wstrz sami.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga ze sterowaniem dwur cznym dla 
MBB R 1500 SH - R 2000 LH (platforma podwójnie 
sk adana z belk  poprzeczn )

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi
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NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  w tej 
pozycji, a  platforma roz o y si .
Platforma obni a si  nieznacznie, a nast pnie wysuwa. 
Nast pnie opuszcza si  na ziemi , i rozk ada si  raz.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma dotknie 
pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba w tej pozycji tak d ugo, a
platforma u o y si  na ziemi i b dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Ustawianie pozycji BDF
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma dotknie 
pod ogi za adunkowej pojazdu.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
za adunkowej.
Przesuwa  konik na szynie przesuwnej, a  zewn trzny
czujnik bezdotykowy zostanie st umiony.



68

Dosuni cie do pozycji BDF
Równocze nie obróci  w gór  przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  rama 
skr tna znajdzie si  nad jej pozycj  poziom .
Obróci  prze cznik obrotowy (30) do góry.
Platforma przesuwa si  do ustawionej pozycji BDF.
Równocze nie obróci  w gór  przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma znajdzie si
w pozycji za adunkowej.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Równocze nie obróci  do do u przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma dotknie ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma osi gnie zabezpieczenie 
przed wstrz sami.
Platforma odwraca si  automatycznie, a nast pnie podnosi 
do pozycji wsuwania. Nast pnie wsuwa si  ca kowicie i 
podnosi do zabezpieczenia przed wstrz sami.
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Obs uga ze sterowaniem dwur cznym dla 
MBB R 750 SM - R 2000 LM (platforma podwójnie 
sk adana bez belki poprzecznej)

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi
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NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go w tej 
pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
pionowej.
Platforma obni a si  nieznacznie, a nast pnie wysuwa. 
Nast pnie obni a si  do ziemi i obraca w przybli eniu w 
pionow  pozycj .
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Dwoma r koma obróci  platform  o ok. 20° do przodu.
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie przylega  do ziemi.
Platforma opuszcza si  na ziemi , a nast pnie rozk ada 
raz.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
drug  cz  sk adan  platformy.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma dotknie 
pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji tak d ugo, a  platforma u o y
si  na ziemi i b dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.
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Ustawianie pozycji BDF
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma dotknie 
pod ogi za adunkowej pojazdu.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
za adunkowej.
Przesuwa  konik na szynie przesuwnej, a  zewn trzny
czujnik bezdotykowy zostanie st umiony.

Dosuni cie do pozycji BDF
Równocze nie obróci  w gór  przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  rama 
skr tna znajdzie si  nad jej pozycj  poziom .
Obróci  prze cznik obrotowy (30) do góry.
Platforma przesuwa si  do ustawionej pozycji BDF.
Równocze nie obróci  w gór  przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma oba tak d ugo, a  platforma znajdzie si
w pozycji za adunkowej.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Równocze nie obróci  do do u przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma dotknie ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Z o y  blaszany pomost prze adunkowy (je li wyst puje).
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
pionowej.
Dwoma r koma pochyli  platform  o ok. 20°.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma osi gnie zabezpieczenie 
przed wstrz sami.
Po automatycznym odwróceniu platformy, podnosi si  ona 
do zabezpieczenia przed wstrz sami.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga ze sterowaniem dwur cznym dla 
MBB R 750 SM - R 2000 LM (platforma podwójnie 
sk adana z belk  poprzeczn )

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
30 Prze cznik obrotowy: wsuwanie i wysuwanie
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

G

29

26 (optional):

32

28

30

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  w dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji, a  platforma obni y si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód.
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wysuni ta.
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  sk adana platforma u o y si
na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma chwyci  kraw d  platformy, aby platforma 
roz o y a si  do ty u.
Obiema r koma poci gn  za cz  sk adan  platformy, 
aby roz o y  j  do ty u.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  platforma 
u o y si  na ziemi i b dzie do niej przylega .
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a
platforma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji za adunkowej.
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Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma chwyci  kraw d  platformy, aby z o y
platform .
Obiema r koma poci gn  za cz  sk adan  platformy, 
aby j  z o y .
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  platform  do kr ka na rurze statywu.
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie 
wysoko  wsuwania.
Obróci  w gór  przycisk obrotowy (30) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma b dzie ca kowicie wsuni ta. Przy tym 
nale y uwa a , aby mo na by o bez przeszkód wsuwa
platform .

Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie 
zabezpieczenie przed wstrz sami.
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego

26 Opcjonalnie:prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 Prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 Prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
29 Prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
32 Oczko zamykaj ce
39 Tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  do do u przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma osi gnie pozycj  zbli on  do pozycji pionowej.
Platforma nieznacznie si  obni a, a nast pnie obraca nad 
kr kiem prowadz cym do pozycji zbli onej do pozycji 
pionowej.

K

29

26 (optional):

32

28

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma poci gn  za uchwyt, aby platforma 
roz o y a si  do ty u.
Równocze nie obróci  do do u przyciski obrotowe (28)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma osi gnie pozycj  poziom .
Obiema r koma u o y  cz  sk adan  platformy w pozycji 
roboczej.

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a  platforma 
u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a
platforma osi gnie pozycj  za adunkow .

Sk adanie platformy
Nale y si  upewni , e platforma przylega do ziemi w 
pozycji poziomej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma roz o y  cz  sk adan  platformy z 
pozycji roboczej na nieruchom  cz  platformy.
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (28)
i (29) i przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu a
platforma osi gnie pozycj  pionow .
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma docisn  platform  do kr ka
prowadz cego.
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma osi gnie pozycj  transportow .
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga ze sterowaniem jednor cznym

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
28 prze cznik obrotowy: otwieranie/zamykanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

Rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w tej 
pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
pionowej.
Platforma nieznacznie si  obni a, a nast pnie obraca nad 
kr kiem prowadz cym w przybli eniu do pozycji pionowej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.

K

26 (optional):

32

28

27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.



81

Obiema r koma poci gn  za uchwyt, aby platforma 
roz o y a si  do ty u.
Obróci  w dó  przycisk obrotowy (28) i przytrzyma  go w tej 
pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
poziomej.
Obiema r koma u o y  cz  sk adan  platformy w pozycji 
roboczej.

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma osi gnie wysoko  za adunkow .

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Sk adanie platformy
Nale y si  upewni , e platforma przylega do ziemi w 
pozycji poziomej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma roz o y  cz  sk adan  platformy z 
pozycji roboczej na nieruchom  cz  platformy.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (28) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma znajdzie si  w pozycji 
pionowej.
Platforma wychyla si  z pozycji poziomej do pionowej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma docisn  platform  do kr ka
prowadz cego.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma osi gnie pozycj
transportow .
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
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Obs uga przy pomocy sterowania dwur cznego

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
29 prze cznik obrotowy: prze cznik dodatkowy
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

B L M

29

26 (optional):

32
27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Podnoszenie platformy
Równocze nie obróci  do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma osi gnie 
pozycj  za adunkow .
Platforma obraca si  do pozycji poziomej lub wst pnie 
ustawionej, a nast pnie podnosi si .

Opuszczanie platformy
Równocze nie obróci  na dó  przyciski obrotowe (27) i (29)
przytrzyma  oba tak d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Sk adanie platformy
Nale y si  upewni , e platforma przylega do ziemi w 
pozycji poziomej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma roz o y  cz  sk adan  platformy z 
pozycji roboczej na nieruchom  cz  platformy.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  platform  do kr ka na rurze statywu.
Równocze nie obróci do góry przyciski obrotowe (27)
i (29) i przytrzyma  oba w tej pozycji do momentu, a
platforma obróci si  pod pojazd.
Platforma podnosi si  i obraca pod pojazd.
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Obs uga ze sterowaniem jednor cznym

26 opcjonalnie: prze cznik kluczykowy, prze cznik
obrotowy, wy cznik awaryjny, klucz E30

27 prze cznik obrotowy: podnoszenie/opuszczanie
32 oczko zamykaj ce
39 tabliczka z informacjami dotycz cymi obs ugi

B L M

26 (optional):

32
27 39

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma nale y poci gn  za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Podnoszenie platformy
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma osi gnie wysoko  za adunkow .
Platforma obraca si  do pozycji poziomej lub wst pnie 
ustawionej, a nast pnie podnosi si .

Opuszczanie platformy
Obróci  na dó  przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Sk adanie platformy
Nale y si  upewni , e platforma przylega do ziemi w 
pozycji poziomej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma roz o y  cz  sk adan  platformy z 
pozycji roboczej na nieruchom  cz  platformy.
Zamkn¹æ blokadê platformy (jeœli wystêpuje).
Obróciæ platformê do kr¹¿ka na rurze statywu.
Obróci  do góry przycisk obrotowy (27) i przytrzyma  go w 
tej pozycji tak d ugo, a  platforma obróci si  pod pojazd.
Platforma podnosi si  i obraca pod pojazd.
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Obs uga ze sterowaniem jednor cznym

54 Prze cznik uchylny

B M

54

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Prze cznik uchylny (54) przechyli  w dó  i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  rama skr tna zetknie si  z ziemi .
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma poci gn  za uchwyt, aby obróci
platform  do pozycji poziomej.
Nale y poci gn  obiema r koma za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Opuszczanie platformy
Prze cznik uchylny (54) przechyli  w dó  i przytrzyma  go 
tak d ugo, a  platforma, opadaj c, b dzie nachylona do 
ziemi.

Podnoszenie platformy
Prze cznik uchylny (54) przechyli  do góry i przytrzyma
go tak d ugo, a  platforma, podnosz c si , osi gnie pozycj
za adunkow .

Sk adanie platformy
Nale y si  upewni , e platforma przylega do ziemi w 
pozycji poziomej.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Z o y  ko cówk  platformy na platform .
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Obróci  platform  do kr ka na rurze statywu.
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Obs uga za pomoc  dwóch r cznych
w czników kablowych z trzema 
przyciskami

V

42

43

44

45

46

47

R czny w cznik kablowy 1

42 Przycisk: Podnoszenie platformy

43+42 Przycisk: Zamykanie platformy

44 Przycisk: Opuszczanie platformy

43+44 Przycisk: Otwieranie platformy

R czny w cznik kablowy 2

45 Przycisk: Podnoszenie platformy

46+45 Przycisk: Sk adanie pomostu 
prze adunkowego

47 Przycisk: Opuszczanie platformy

46+47 Przycisk: Rozk adanie pomostu 
prze adunkowego

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi pionowej windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Pozycje obs ugi przy
u yciu r cznego

w cznika
kablowego

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo zmia d enia na skutek 
nieprawid owej pozycji podczas obs ugi!
W przypadku nieprzestrzegania poni szych wskazówek 
podczas obs ugi za pomoc  r cznego w cznika kablowego 
mo e doj  do obra e  osób i szkód materialnych na skutek 
nieprawid owej pozycji operatora podczas obs ugi.

Platform  obs ugiwa  za pomoc  r cznego w cznika
kablowego wy cznie z zaznaczonej pozycji (patrz 
poni szy rysunek).
Je eli platforma jest obs ugiwane za pomoc  r cznego 
w cznika kablowego z wn trza pojazdu, nale y zachowa
minimalny odst p od kraw dzi za adowczej wynosz cy
250 mm.
Podczas obs ugi pami ta , by nie wchodzi  na obszar 
zaciskania pomi dzy platform  a nadwoziem.
W trakcie obs ugi z platformy nale y sta  wy cznie na 
powierzchni oznaczonej symbolami stóp.
Podczas obs ugi platformy z ziemi, od wszystkich 
kraw dzi platformy nale y zachowa  minimalny odst p
wynosz cy 1 m.
Upewni  si , e ca y obszar roboczy jest dobrze widoczny 
i e w pobli u platformy nie przebywaj adne osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm
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NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania poni szych wskazówek 
podczas obs ugi pionowej windy za adowczej mo e doj  do 
upadku z platformy osób lub przedmiotów, co mo e by
przyczyn  obra e  osób i szkód materialnych.

Przed rozpocz ciem eksploatacji platformy nale y zawsze 
montowa  zabezpieczenia chroni ce przed upadkiem 
(por cz).
Podczas adowania pojemników na kó kach bez hamulców 
pomost prze adunkowy ustawia  zawsze pionowo, by 
s u y  jako zabezpieczenie przed stoczeniem.
Wykorzysta  wszystkie zabezpieczenia przed stoczeniem 
platformy po stronie pojazdu, by zapobiec 
niekontrolowanemu wjechaniu pojemnika do pojazdu.
Nale y tak za adowa  platform , aby pozosta a
wystarczaj ca ilo  wolnego miejsca dla osób 
obs uguj cych (co najmniej 50 x 60 cm).
Podczas obs ugi pionowej windy za adowczej z platformy 
u ywa  wy cznie r cznego w cznika kablowego 2. 
Poniewa  ten r czny w cznik kablowy steruje wy cznie
funkcjami „Podnoszenie“ i „Opuszczanie“ platformy oraz 
„Sk adanie“ i „Rozk adanie“ pomostu prze adunkowego, 
zapobiega to „Otwarciu“ lub „Zamkni ciu“ , a tym samym 
przechyleniu platformy.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e  lub uszkodzenia 
pojazdu!
Pojazd lub adunek mo e zosta  uszkodzony na skutek 
niewystarczaj cej no no ci pod o a.

Upewni  si , e pod o e posiada odpowiedni  no no ,
by móc przyj  si y ci ko ci ty u pojazdu i adunku.
Podczas za adowywania ramy nale y zwróci  uwag , czy 
pomost prze adunkowy jest odpowiednio u o ony na 
rampie.
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Otwieranie platformy
Na r cznym w czniku kablowym 1 wcisn  przycisk (43) i 
przytrzyma  w tej pozycji. Nast pnie na tym samym 
r cznym w czniku kablowym wcisn  przycisk (44).
Przytrzyma  go w tej pozycji do momentu, a  platforma 
zostanie ustawiona w pozycji poziomej.

Wskazówka: W trakcie za adunku platformy ewentualne ró nice
wysoko ci mo na wyrówna  za pomoc  funkcji 
„Otwieranie“ lub „Zamykanie“.

Monta  zabezpieczenia chroni cego przed upadkiem 
(por cz)

Chwyci  le c  na platformie por cz i ustawi  j  pionowo.
Zabezpieczy  j . W tym celu oczko zapi cia napinaj cego 
zamocowa  w uchwycie (haczyk).
Czynno ci te powtórzy  dla drugiej por czy.

Podnoszenie platformy
Ew. otworzy  górn  klap . Jest to konieczne, gdy 
za adowany ma zosta  górny pok ad za adowczy.
Na r cznym w czniku kablowym 1 wcisn  przycisk (42)
lub na r cznym w czniku kablowym 2 przycisk (45) i 
przytrzyma  w tej pozycji, a  platforma osi gnie dan
wysoko .

Opuszczanie platformy
Na r cznym w czniku kablowym 1 wcisn  przycisk (44)
lub na r cznym w czniku kablowym 2 przycisk (47) i 
przytrzyma  w tej pozycji, a  platforma osi gnie dan
wysoko .

Rozk adanie pomostu prze adunkowego
Na r cznym w czniku kablowym 2 wcisn  przycisk (46) i 
przytrzyma  w tej pozycji. Nast pnie na tym samym 
r cznym w czniku kablowym wcisn  przycisk (47). Oba 
przyciski przytrzyma  w tej pozycji, a  pomost 
prze adunkowy osi gnie dan  pozycj .
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Sk adanie pomostu prze adunkowego
Na r cznym w czniku kablowym 2 wcisn  przycisk (46) i 
przytrzyma  w tej pozycji. Nast pnie na tym samym 
r cznym w czniku kablowym wcisn  przycisk (45). Oba 
przyciski przytrzyma  w tej pozycji, a  pomost 
prze adunkowy osi gnie dan  pozycj .

Sk adanie zabezpieczenia chroni cego przed upadkiem
Otworzy  zamkni cie napinaj ce pierwszej por czy, a 
nast pnie z o y  j  na platform .
Czynno  t  powtórzy  dla drugiej por czy.

Zamykanie platformy
Na r cznym w czniku kablowym 1 wcisn  przycisk (43) i 
przytrzyma  w tej pozycji. Nast pnie na tym samym 
r cznym w czniku kablowym wcisn  przycisk (42). Oba 
przyciski przytrzyma  w tej pozycji, a  platforma zostanie 
ca kowicie zamkni ta.
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Opcjonalna mo liwo  obs ugi: Prze cznik 
no ny

Opuszczanie platformy

Platforma z 2 prze cznikami no nymi
Nadepn  prze cznik no ny (40) i przytrzyma  go w tej 
pozycji.
Najwcze niej po jednej sekundzie, ale najpó niej po trzech 
sekundach nadepn  na prze cznik no ny (41) i 
przytrzyma  go w tej pozycji.
Platforma obni a si  i automatycznie uk ada si  na ziemi.

A B C E F G K L M

Platforma z 2 prze cznikami 
no nymi
(standard)

Platforma z 3 prze cznikami
no nymi
(sterowanie z podstawow
kart  obwodu drukowanego)

40 Prze cznik no ny
(z brzegu platformy)

41 Prze cznik no ny

42 Dodatkowy prze cznik 
no ny
(z brzegu platformy)

43 Prze cznik no ny
unoszenie

44 Prze cznik no ny
opuszczanie

40

41

42

44

43

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi  windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Wskazówka: Je li obu prze czników no nych nie uruchomi si  w ci gu
trzech sekund, to na krótki czas zostan  one zablokowane. 
Przed powtórzeniem procesu nale y odczeka  kilka 
sekund.

Platforma z 3 prze cznikami no nymi
Nadepn  prze cznik no ny (44) i dodatkowy prze cznik
no ny (42).
Platforma obni a si  i automatycznie uk ada si  na ziemi.

Podnoszenie platformy

Platforma z 2 prze cznikami no nymi
Nadepn  prze cznik no ny (40) i przytrzyma  go w tej 
pozycji.
Najwcze niej po jednej sekundzie, ale najpó niej po trzech 
sekundach nadepn  na prze cznik no ny (41) i 
przytrzyma  go w tej pozycji.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej pozycji.

Wskazówka: Je li obu prze czników no nych nie uruchomi si  w ci gu
trzech sekund, to na krótki czas zostan  one zablokowane. 
Przed powtórzeniem procesu nale y odczeka  kilka 
sekund.

Platforma z 3 prze cznikami no nymi
Nadepn  prze cznik no ny (43) i dodatkowy prze cznik
no ny (42).
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej pozycji.
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Opcjonalna mo liwo  obs ugi: R czny
w cznik kablowy z dwoma przyciskami

A B C E F G K L M

42

43

42 Przycisk: Podnoszenie
43 Przycisk: Opuszczanie

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Pozycje obs ugi przy
u yciu r cznego

w cznika
kablowego

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo zmia d enia na skutek 
nieprawid owej pozycji podczas obs ugi!
W przypadku nieprzestrzegania poni szych wskazówek pod-
czas obs ugi za pomoc  r cznego w cznika kablowego 
mo e doj  do obra e  osób i szkód materialnych na skutek 
nieprawid owej pozycji operatora podczas obs ugi.

Platform  obs ugiwa  za pomoc  r cznego w cznika kab-
lowego wy cznie z zaznaczonej pozycji (patrz poni szy
rysunek).
Je eli platforma jest obs ugiwane za pomoc  r cznego 
w cznika kablowego z wn trza pojazdu, nale y zachowa
minimalny odst p od kraw dzi za adowczej wynosz cy
250mm.
Podczas obs ugi pami ta , by nie wchodzi  na obszar za-
ciskania pomi dzy platform  a nadwoziem.
W trakcie obs ugi z platformy nale y sta  wy cznie na po-
wierzchni oznaczonej symbolami stóp.
Podczas obs ugi platformy z ziemi, od wszystkich kraw -
dzi platformy nale y zachowa  minimalny odst p wyno-
sz cy 1 m.
Upewni  si , e ca y obszar roboczy jest dobrze widoczny 
i e w pobli u platformy nie przebywaj adne osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm



98

Opuszczanie platformy
Nacisn  przycisk (43) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Nacisn  przycisk (42) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma osi gnie pozycj  za adunkow .
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej pozycji.

Opcjonalna mo liwo  obs ugi: r czny
w cznik kablowy z trzema przyciskami

A C E F G K L M

42

43

44

42 Przycisk: podnoszenie
43 Przycisk: pochylanie
44 Przycisk: Opuszczanie

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Pozycje obs ugi przy
u yciu r cznego

w cznika
kablowego

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo zmia d enia na skutek 
nieprawid owej pozycji podczas obs ugi!
W przypadku nieprzestrzegania poni szych wskazówek pod-
czas obs ugi za pomoc  r cznego w cznika kablowego 
mo e doj  do obra e  osób i szkód materialnych na skutek 
nieprawid owej pozycji operatora podczas obs ugi.

Platform  obs ugiwa  za pomoc  r cznego w cznika kab-
lowego wy cznie z zaznaczonej pozycji (patrz poni szy
rysunek).
Je eli platforma jest obs ugiwane za pomoc  r cznego 
w cznika kablowego z wn trza pojazdu, nale y zachowa
minimalny odst p od kraw dzi za adowczej wynosz cy
250mm.
Podczas obs ugi pami ta , by nie wchodzi  na obszar za-
ciskania pomi dzy platform  a nadwoziem.
W trakcie obs ugi z platformy nale y sta  wy cznie na po-
wierzchni oznaczonej symbolami stóp.
Podczas obs ugi platformy z ziemi, od wszystkich kraw -
dzi platformy nale y zachowa  minimalny odst p wyno-
sz cy 1 m.
Upewni  si , e ca y obszar roboczy jest dobrze widoczny 
i e w pobli u platformy nie przebywaj adne osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Opuszczanie platformy
Nacisn  przycisk (44) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Nacisn  przycisk (42) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma osi gnie pozycj  za adunkow .
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej pozycji.

Ustawianie platformy w pozycji poziomej
Aby ustawi  bardziej pionowe pochylenie platformy, nale y
równocze nie nacisn  przyciski (42) i (43).
Aby ustawi  mniejsze nachylenie platformy lub u o y  plat-
form  na ziemi, nale y równocze nie nacisn
przyciski (43) i (44).
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Opcjonalna mo liwo  obs ugi: r czny 
w cznik kablowy z czterema przyciskami 
dla MBB C 750 SX

A

42

43

44

45

42 Przycisk: podnoszenie
43 Przycisk: Opuszczanie
44 Przycisk: Podnoszenie no yc
45 Przycisk: Opuszczanie no yc

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Pozycje obs ugi przy
u yciu r cznego

w cznika
kablowego

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo zmia d enia na skutek 
nieprawid owej pozycji podczas obs ugi!
W przypadku nieprzestrzegania poni szych wskazówek pod-
czas obs ugi za pomoc  r cznego w cznika kablowego 
mo e doj  do obra e  osób i szkód materialnych na skutek 
nieprawid owej pozycji operatora podczas obs ugi.

Platform  obs ugiwa  za pomoc  r cznego w cznika kab-
lowego wy cznie z zaznaczonej pozycji (patrz poni szy
rysunek).
Je eli platforma jest obs ugiwane za pomoc  r cznego
w cznika kablowego z wn trza pojazdu, nale y zachowa
minimalny odst p od kraw dzi za adowczej wynosz cy
250mm.
Podczas obs ugi pami ta , by nie wchodzi  na obszar za-
ciskania pomi dzy platform  a nadwoziem.
W trakcie obs ugi z platformy nale y sta  wy cznie na po-
wierzchni oznaczonej symbolami stóp.
Podczas obs ugi platformy z ziemi, od wszystkich kraw -
dzi platformy nale y zachowa  minimalny odst p wyno-
sz cy 1 m.
Upewni  si , e ca y obszar roboczy jest dobrze widoczny 
i e w pobli u platformy nie przebywaj adne osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Opuszczanie platformy
Nacisn  przycisk (43) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Nacisn  przycisk (42) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma osi gnie pozycj  za adunkow .
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej pozycji.

Podnoszenie no yc
Nacisn  przycisk (44) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma osi gnie pozycj  za adunkow .

Opuszczanie no yc
Nacisn  przycisk (45) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma osi gnie pozycj  za adunkow .
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Opcjonalna mo liwo  obs ugi: Zdalna 
obs uga radiowa (standard)

Wskazówka: Dok adny opis dotycz cy zdalnej obs ugi radiowej znajduje si
w podr czniku w opakowaniu zdalnej obs ugi radiowej.

W czanie/wy czanie zdalnej obs ugi radiowej
W celu uruchomienia prze cznik (40) nale y przestawi  w 
gór . Czujnik pozostanie w czony do momentu, a
prze cznik (40) zostanie przestawiony w dó .

Opuszczanie platformy
Nacisn  przycisk (42) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

A C F G K L

POWERBATTERY

A B

M
BB

 R
EM

OT
E C

ON
TR

OL 41

44

45

40

42

43

40 Prze cznik suwakowy: w ./wy .
41 Przycisk: otwieranie
42 Przycisk: Opuszczanie
43 Przycisk: podnoszenie
44 Przycisk: Zamykanie
45 Przycisk: Funkcja specjalna

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w roz-
dziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód ma-
terialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej na-
le y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Podnoszenie platformy
Nacisn  przycisk (43) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma osi gnie pozycj  za adunkow .
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej pozycji.

Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Nacisn  przycisk (41) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma zostanie ca kowicie otwarta.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma najpierw obni a si  nieznacznie, a nast pnie 
sk ada do poziomej pozycji roboczej.

Zamykanie platformy
Nacisn  przycisk (44) i przytrzyma  go w tej pozycji tak 
d ugo, a  platforma zostanie ca kowicie zamkni ta.
Je li dost pne jest opcjonalne zabezpieczenie adunku, 
platforma zamyka si  najpierw do ok. 80° i nieznacznie 
opada. Nast pnie przesuwa si  do pionowej pozycji trans-
portowej i podnosi si do zabezpieczenia obci enia.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).

Ustawianie platformy w pozycji poziomej
Aby ustawi  bardziej pionowe pochylenie platformy, nale y
wcisn  przycisk (44).
Aby ustawi  mniejsze nachylenie platformy lub u o y  plat-
form  na ziemi, nale y wcisn (41).
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Specjalne elementy obs ugowe

Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Wcisn  równocze nie przyciski (28), (32) i
opcjonalnie (29) , a  platforma b dzie si  znajdowa a w 
poziomej pozycji roboczej.

Opuszczanie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (28) i opcjonalnie (29), a
platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (27) i opcjonalnie (29), a
platforma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (27), (32) i 
opcjonalnie (29), a  platforma zamknie si .

A C E K L

27

32

28

27 Przycisk: podnoszenie/
zamykanie

28 Przycisk: opuszczanie/
otwieranie

29 Przycisk: prze cznik
dodatkowy

32 Przycisk: zamykanie/
otwieranie

29

Przycisk dodatkowy 
(opcjonalnie)

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Specjalne elementy obs ugowe

Opuszczanie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (28) i opcjonalnie (29), a
platforma u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (27) i opcjonalnie (29), a
platforma dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

F G

27

32

28

27 Przycisk: podnoszenie/zamykanie
28 Przycisk: opuszczanie/otwieranie
32 Przycisk: zamykanie/otwieranie

29

Przycisk dodatkowy 
(opcjonalnie)

29 Przycisk: prze cznik dodatkowy
30 Przycisk: Wysuwanie
31 Przycisk: Wsuwanie

30 31

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Ustawianie platformy w pozycji poziomej
Aby ustawi  bardziej pionowe nachylenie platformy, nale y
równocze nie nacisn  przyciski (27), (32) i 
opcjonalnie (29), a  platforma osi gnie dane nachylenie.
Aby ustawi  mniejsze nachylenie platformy, nale y
równocze nie nacisn  przyciski (28), (32) i 
opcjonalnie (29), a  platforma osi gnie dane nachylenie.

Wysuwanie i rozk adanie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Wcisn  równocze nie przyciski (28) i opcjonalnie (29), a
platforma obni y si .
Platforma obni a si , aby móc si  wysuwa  bez przeszkód.
Przycisk (30) przytrzyma  tak d ugo, a  platforma b dzie
ca kowicie wysuni ta.
Wcisn  równocze nie przyciski (28) i opcjonalnie (29) , a
sk adana platforma u o y si  na ziemi.
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma nale y poci gn  za uchwyt, aby roz o y
cz  sk adan  platformy.

Sk adanie i wsuwanie platformy
Nale y nosi  r kawice ochronne.
Obiema r koma nale y poci gn  za uchwyt, aby z o y
cz  sk adan  platformy.
Zamkn  blokad  platformy (je li wyst puje).
Wcisn  równocze nie przyciski (27) i opcjonalnie (29), a
platforma osi gnie wysoko  wsuwania.
Przycisk (31) przytrzyma  tak d ugo, a  platforma b dzie
ca kowicie wsuni ta. Przy tym nale y uwa a , aby mo na
by o bez przeszkód wsuwa  platform .
Wcisn  równocze nie przyciski (27) i opcjonalnie (29), a
platforma osi gnie zabezpieczenie przed wstrz sami.
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Specjalne elementy obs ugowe

Otwieranie platformy
Zwolni  blokad  platformy (je li wyst puje).
Wcisn  równocze nie przyciski (28), (32) i (29) , a
platforma b dzie si  znajdowa a w poziomej pozycji 
roboczej.

Opuszczanie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (28) i (29), a  platforma 
u o y si  na ziemi.
Po od o eniu platforma przechyla si  i uk ada na ziemi.

Podnoszenie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (27) i (29), a  platforma 
dotknie pod ogi za adunkowej pojazdu.
Przed podniesieniem platforma przechyla si  najpierw do 
poziomej lub wst pnie ustawionej pozycji.

Zamykanie platformy
Wcisn  równocze nie przyciski (27), (32) i (29), a
platforma zamknie si .

A C E K L

27

32

28

29

27 Przycisk: podnoszenie/zamykanie
28 Przycisk: opuszczanie/otwieranie
29 Przycisk: prze cznik dodatkowy
32 Przycisk: zamykanie/otwieranie

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Specjalny element obs ugowy dla wsporników 
hydraulicznych

54 Prze cznik uchylny

Wysuwanie wsporników hydraulicznych
Wcisn  prze cznik uchylny (54) w dó , a  wsporniki b d
wysuni te lekko dotykaj c ziemi.

Wsuwanie wsporników hydraulicznych
Wcisn  prze cznik uchylny (54) w gór , a  wsporniki 
b d  ca kowicie wsuni te.

Wszystkie modele

54

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w 
rozdziale „Ogólna obs uga” mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych podczas obs ugi windy za adowczej.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej 
nale y przeczyta  rozdzia  „Ogólna obs uga“ od str. 23.
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Programowanie kodu przycisku
Wind  za adowcz  mo na w cza  za pomoc  kodu przyci-
sku. Ustawienie fabryczne brzmi:

W celu zmiany kodu przycisku:
Otworzy  platform .
Opu ci  platform , a  b dzie przylega  do ziemi.
Otworzy  przykrywk  rury statywu (w kierunku jazy z pra-
wej) lub otworzy  pokryw  agregatu hydraulicznego.
Wyci gn  wtyczk  J30.
Wy czy  instalacj  elektryczn .
Po czy  zestyki J30/5, 6, 14, 3 z zestykiem 4 (wtyczka ser-
wisowa).
Ponownie w czy  instalacj  elektryczn .
Winda za adowcza znajduje si  teraz w trybie programowa-
nia.
Wyj  wtyczk  serwisow  i w o y  ponownie wtyczk  J30 
bocznego elementu obs ugowego.
Wprowadzi dany kod na bocznym elemencie obs ugo-
wym w nast puj cy sposób:

W trakcie wciskania przycisków uruchamiaj  si wiat a
ostrzegawcze.
Je eli wprowadzone dane s  prawid owe, nast puje opusz-
czenie trybu programowania. Mo na teraz obs ugiwa
wind  za adowcz .
Je eli wprowadzone dane oka  si  nieprawid owe, wiat a
ostrzegawcze mign  5-razy pod rz d. Nale y powtórzy
proces wprowadzania danych.

A

Przycisk (kombinacja przycisków) do 
wci ni cia

Podnoszenie Zamykanie Podnoszenie
3-krotnie 3-krotnie 3-krotnie

Przycisk (kombinacja przycisków) do 
wci ni cia

Podnoszenie Zamykanie Podnoszenie
x-krotnie x-krotnie x-krotnie
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Zerowanie licznika serwisowego (licznik 
konserwacyjny)
Po 5000 podnosze  nale y przeprowadzi  konserwacj .
Osi gni cie tej warto ci granicznej jest wskazywane przez 
przyrz d kontrolny, który po w czeniu miga przez 2 sekundy z 
du  cz stotliwo ci . Aby wyzerowa  licznik serwisowy nale y
post powa  w sposób nast puj cy:

Zamkn  platform , ale pozostawi  w czony przyrz d
kontrolny.
Wyci gn  wtyczk  J11.
Wyci gn  wtyczk  J30.
W o y  wtyczk  serwisow .
W o y  wtyczk  J11.
Usuni to licznik serwisowy. 
Ponownie wyj  wtyczk  serwisow .
W o y  ponownie wtyczk  J30.
Wyj  wtyczk  J11 i ponownie w o y .
Dzi ki temu winda za adowcza prze cza si  z powrotem 
na tryb obs ugowy.

Wskazówka: Licznik serwisowy mo na wyzerowa  równie  za pomoc
oprogramowania diagnostycznego.

Wyszukiwanie b dów
Funkcja ta jest dost pna tylko w przypadku okre lonych wersji 
oprogramowania. Pozosta e informacje w tym temacie mo na
uzyska  w naszym Dziale Obs ugi Klienta. Aby przeprowadzi
wyszukiwanie b dów:

W czy  przyrz d kontrolny.
Otworzy  platform  tak, aby znajdowa a si  w pozycji po-
ziomej.
Wyci gn  wtyczk  J11.
Wyci gn  wtyczk  J30.
W o y  wtyczk  serwisow .
W o y  wtyczk  J11.
Wyj  wtyczk  serwisow .
W o y  wtyczk  J30.
Teraz ka de za czone wej cie wy wietlane jest za po-
moc  sta ych wiate  ostrzegawczych.
Je li zakupiona winda za adowcza wyposa ona jest w 
wiat a ostrzegawcze, to nale y pod czy  lamp  kontroln

do 7-stykowej wtyczki J3.
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Wyj  wtyczk  J11 i ponownie w o y .
Winda za adowcza prze cza si  z powrotem na tryb obs u-
gowy.

Wskazówka: Wyszukiwanie b dów mo na przeprowadzi  równie  za 
pomoc  oprogramowania diagnostycznego.

Rozpoznawanie b dów za pomoc  wska nika 7-
segmentowego
Funkcja ta jest dost pna tylko w przypadku MBB Control.

Komunikaty statusowe
(7 segmentów, statyczny, uk ad diod LED miga na zielono (2 Hz)
Status Opis
Status 0 => Urz dzenie w czone, system w porz dku, przyrz d kontrolny wy czony
Status 1 => Urz dzenie w czone, system w porz dku, przyrz d kontrolny w czony

Komunikaty b dów
(7 segmentów, migaj cy (0,5 Hz), uk ad diod red miga na czerwono (2 Hz)
Status Opis Cofni cie b du poprzez

B d 2 => Napi cie dolne Wy czenie/w czenie przyrz du 
kontrolnego

B d 3 =>

Na prze czniku przechylania mechani-
zmu kieruj cego (B13): 
Sygna  mimo zamkni tej platformy 
-> zwarcie na B13

Cofni cie b du nast puje automa-
tycznie zaraz po osi gni ciu pra-
wid owych warto ciB d 4 =>

Czujnik nachylenia mechanizmu kieru-
j cego (B15): 
B dny sygna  czujnika 

B d 5 =>
Czujnik nachylenia cz ci czo owej 
(B15):
B dny sygna  czujnika

B d 6 => Warnfix: Rozpoznano zwarcie Wy czy /w czy  przyrz d kon-
trolny lub zamkn  wind  za adow-
czB d 7 =>

O wietlenie baga nika/dioda LED przy-
rz du kontrolnego: Rozpoznano zwar-
cie 

B d 8 => Ogólne zwarcie urz dzenia zewn trz-
nego

Wy czy /w czy  przyrz d kon-
trolny lub od czy  kart  obwodu 
drukowanego od napi cia



115

Kontrola cewki zaworowej
(nie dost pne we wszystkich modelach)
Status Opis Cofni cie b du poprzez

B d 9 => Podczas podnoszenia rozpoznano b d
„Opór cewki przeka nika silnikowego“

Cofni cie b du nast puje automa-
tycznie zaraz po osi gni ciu pra-
wid owych warto ci

B d “a“ => Wolne lub zarezerwowane

B d “b“ =>

Podczas otwierania rozpoznano b d
„Opór cewki zaworowej otwieranie 
S3_S4“ lub „Opór przeka nika silniko-
wego“ 

B d “c“ =>
Podczas zamykania rozpoznano b d
„Opór przeka nika silnikowego “ 
lub „S5“ Cofni cie b du nast puje automa-

tycznie zaraz po osi gni ciu pra-
wid owych warto ciB d “d“ =>

Podczas opuszczano rozpoznano b d
„Opór cewki zaworowej 
opuszczanie_S1_S2“

Funkcje serwisowe
(nie dost pne we wszystkich modelach)
Status Opis Dezaktywacja poprzez

B d “A“ => Brak napi cia na J1/2 -> skontrolowa
bezpiecznik.

Cofni cie b du nast puje automa-
tycznie zaraz po pojawieniu si  na-
pi cia na J1/2.

B d “E“ =>

Program awaryjny, mostkowanie czuj-
ników Aktywacja poprzez wci ni cie
przycisku „Otwieranie“ i „Zamykanie“ 
d u ej ni  10 sekund.

Wy czenie/w czenie przyrz du
kontrolnego

B d “P“ =>
Diagnoza b dów wej  jest aktywna. 
Przy ka dym wci ni ciu przycisku na-
st puje aktywacja Warnfix.

Usuni cie wtyczki serwisowej
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Konserwacja i piel gnacja

Okresy konserwacyjne

NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
Podczas konserwacji windy za adowczej lub pionowej windy 
za adowczej mo e doj  do obra e  osób i szkód 
materialnych w przypadku nieprzestrzegania wskazówek 
zawartych w rozdziale „Ogólna obs uga”.

Przed przyst pieniem do obs ugi windy za adowczej lub 
pionowej windy za adowczej nale y przeczyta  rozdzia
„Ogólna obs uga“ od str. 23.

A B C F G K L M
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Sprawdzanie dzia ania i dost pno ci
urz dze  zabezpieczaj cych i 
ostrzegawczych

X

Czyszczenie windy za adowczej X
Kontrola akumulatora X
Kontrola szczotek w glowych na silniku 
elektrycznym X

Kontrola poziomu oleju i ewentualne 
dope nienie X

Kontrola prawid owego osadzenia rub i 
nakr tek X

Kontrola osadzenia po cze
gwintowanych i przewodów instalacji 
hydraulicznej

X

Smarowanie o ysk nie wymagaj cych
konserwacji X
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Wymiana oleju X
Kart  obwodu drukowanego spryska
sprayem woskowym X

Kontrola oznacze rodka ci ko ci 
obci enia u ytkowego i pozycji operatora 
(dla obs ugi za pomoc  r cznego 
wy cznika kablowego) pod k tem ich 
widoczno ci, w razie potrzeby od wie y
farb  odporn  na cieranie

X

W przypadku wind za adowczych 
wsuwanych pod spód: Szyny przesuwne 
oczy ci  i nasmarowa  smarem sta ym

X

W przypadku przestojów > trwaj cych 3 
miesi ce: Kilkakrotnie porusza  wind
za adowcz  (otworzy , opu ci , podnie ,
zamkn )

X
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Okresy konserwacyjne

W zale no ci od cz stotliwo ci zastosowania i czynników 
zewn trznych okresy konserwacyjne mog  si  skróci .

E
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Sprawdzanie dzia ania i dost pno ci
urz dze  zabezpieczaj cych i 
ostrzegawczych

X

Czyszczenie windy za adowczej X
Kontrola akumulatora X
Kontrola prawid owego osadzenia rub i 
nakr tek X

Smarowanie o ysk nie wymagaj cych
konserwacji X

Kontrola miechów spr ystych X
Kart  obwodu drukowanego spryska
sprayem woskowym X

Kontrola oznacze rodka ci ko ci
obci enia u ytkowego i pozycji operatora 
(dla obs ugi za pomoc  r cznego 
wy cznika kablowego) pod k tem ich 
widoczno ci, w razie potrzeby od wie y
farb  odporn  na cieranie

X

W przypadku przestojów > trwaj cych 3 
miesi ce: Kilkakrotnie porusza  wind
za adowcz  (otworzy , opu ci , podnie ,
zamkn )

X
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Okresy konserwacyjneV
NIEBEZPIE-
CZE STWO!

Niebezpiecze stwo wypadku i obra e !
Podczas prac konserwacyjnych wykonywanych pod 
platform  pionowej windy za adowczej mo e doj  do 
obra e  osób i szkód materialnych na skutek 
niezabezpieczenia tej platformy.

Zabezpieczy  element przesuwaj cy lub platform  przed 
przesuni ciem w dó .
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Sprawdzanie dzia ania i dost pno ci
urz dze  zabezpieczaj cych i 
ostrzegawczych

X

Czyszczenie pionowej windy za adowczej X
Czyszczenie i smarowanie powierzchni 
elementu przesuwaj cego znajduj cego 
si  w ramie prowadz cej

X

Kontrola akumulatora X
Kontrola szczotek w glowych na silniku 
elektrycznym X

Kontrola poziomu oleju i ewentualne 
dope nienie X

Kontrola prawid owego osadzenia rub i 
nakr tek X

Kontrola osadzenia po cze
gwintowanych i przewodów instalacji 
hydraulicznej

X

Smarowanie o ysk nie wymagaj cych 
konserwacji X

Wymiana oleju X
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Kart  obwodu drukowanego spryska
sprayem woskowym X

Kontrola oznacze rodka ci ko ci
obci enia u ytkowego pod k tem ich 
widoczno ci, w razie potrzeby od wie y
za pomoc  farby odpornej na cieranie

X

W przypadku przestojów > trwaj cych 3 
miesi ce: Kilkakrotnie porusza  wind
za adowcz  (otworzy , opu ci , podnie ,
zamkn )

X
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Konserwacja przed uruchomieniem

Kontrola urz dze  zabezpieczaj cych i 
ostrzegawczych
Urz dzenia zabezpieczaj ce windy za adowczej odpowiadaj
obowi zuj cym przepisom aktualnej wersji.

Przed rozpocz ciem jazdy nale y sprawdzi , czy wszystkie 
urz dzenia zabezpieczaj ce i ostrzegawcze sprawnie 
dzia aj .
Wymienia  lub naprawia  uszkodzone i niesprawne 
urz dzenia zabezpieczaj ce i ostrzegawcze.

W zale no ci od modelu do urz dze  zabezpieczaj cych i 
ostrzegawczych nale :
• antypo lizgowa powierzchnia platformy
• zabezpieczenie przed stoczeniem na platformie 

(opcjonalnie)
• uchwyt do przytrzymania si  dla osoby obs uguj cej

znajduj cej si  na platformie (nie wchodzi w zakres dostawy 
windy za adowczej)

• migaj ce wiat a ostrzegawcze na platformie
• flagi ostrzegawcze za platform
• blokada platformy (opcjonalnie)
• sterowanie dwuno ne dla „Podnoszenia” i „Opuszczania” na 

platformie
• prze cznik kluczykowy na bocznym elemencie obs ugowym 

przy przyczepie lub naczepie siod owej
• przyrz d kontrolny w w cznikiem i wy cznikiem w 

zamykanej kabinie kierowcy
• sygnalizator optyczny na przyrz dzie kontrolnym w kabinie 

kierowcy przy windzie za adowczej „W .” i/lub platforma 
otwarta

• zawory odcinaj ce na wci gnikach hydraulicznych i 
si ownikach przechylania przeciwko zerwaniu przewodów 
(za wyj tkiem wariantu E)

• zawory steruj ce przep ywem do ograniczania pr dko ci 
opuszczania i otwierania (za wyj tkiem wariantu E)

Wszystkie
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Konserwacja w zale no ci od 
cz stotliwo ci zastosowania

Czyszczenie windy za adowczej

Nast puj cych elementów windy za adowczej nie wolno 
czy ci  myjk  wysokoci nieniow :
• t oczyska i uszczelki si ownika
• boczny element obs ugowy
• Zawory elektromagnetyczne (za wyj tkiem wariantu E)
• sterowanie no ne
• wiat a ostrzegawcze i flagi ostrzegawcze
• miech spr ysty

Kontrola akumulatora
Akumulator nale y konserwowa  w tradycyjny sposób.

Kontrola szczotek w glowych na silniku elektrycznym

Od czasu do czasu nale y sprawdza  szczotki w glowe 
silnika elektrycznego w agregacie hydraulicznym i czy ci
je z py u w glowego.

Wszystkie

OSTRO NIE! Uszkodzenia pow oki lakierniczej!
W przypadku czyszczenia windy za adowczej za pomoc
myjki wysokoci nieniowej, do sze ciu tygodni po 
lakierowaniu mo e doj  do uszkodze  pow oki lakierniczej.

Wind  za adowcz  mo na czy ci  myjk
wysokoci nieniow  najwcze niej sze  tygodni od 
lakierowania.

Wszystkie

A B C F G K L M V

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo oparzenia na skutek przegrzania 
silnika elektrycznego!
Zu yte i zabrudzone szczotki w glowe mog  prowadzi  do 
zwi kszonego poboru pr du. Przez to mo e doj  do 
przegrzania silnika elektrycznego.

Od czasu do czasu nale y czy ci  szczotki w glowe.
Wymian  zu ytych lub zabrudzonych szczotek w glowych 
nale y zleca  technikowi serwisowemu jednego z 
warsztatów wykonuj cych naprawy gwarancyjne.
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Spryskiwanie karty obwodu drukowanego sprayem 
woskowym
W celu ochrony zestyków przed korozj :

W zale no ci od warunków pogodowych i kontaktu ze 
s on  wod , kart  obwodu drukowanego spryska  sprayem 
woskowym.

Smarowanie smarem sta ym i smarem ciek ym
Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z ko cówk
sto kow  nale y smarowa  w razie potrzeby lub po 
czyszczeniu za pomoc  myjki wysokoci nieniowej.

Kontrola / przywracanie oznacze  na platformie
Oznaczenia na platformie musz  by  zawsze dobrze 
rozpoznawalne. Pokazuj rodek ci ko ci obci enia 
u ytkowego oraz pozycj  operatora podczas obs ugi windy 
za adowczej za pomoc  r cznego wy cznika kablowego. 

Skontrolowa  oznaczenia pod k tem ich widoczno ci, a w 
razie potrzeby od wie y  je za pomoc  farby odpornej na 
cieranie.

Wszystkie
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Stoj ce platformy

44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z ko cówk
sto kow

45 o yska zabezpieczenia przed stoczeniem

W celu nasmarowania lub naoliwienia:
Wyczy ci  gniazda smarowe zaworowe kulkowe z 
ko cówk  sto kow .
Wt oczy  smar za pomoc  praski smarowej do gniazd 
smarowych zaworowych kulkowych z ko cówk
sto kow (44), a  punkt o yskowania b dzie wype niony 
(patrz rozdzia  „ rodkismarowe i eksploatacyjne“ od 
str. 179).

o yska zabezpieczenia nasmarowa  smarem ciek ym
przed stoczeniem (45) (patrz rozdzia  „ rodkismarowe i 
eksploatacyjne“ od str. 179).

A B C E

45

44

44
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Modele wsuwane pod spód

44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z ko cówk  sto kow
45 o yska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub 

platformy sk adanej
46 Wsporniki lizgowe w szynach przesuwnych (smarowanie 

natryskowe)

W celu nasmarowania lub naoliwienia:
Wyczy ci  gniazda smarowe zaworowe kulkowe z 
ko cówk  sto kow .
Wt oczy  smar za pomoc  praski smarowej do gniazd 
smarowych zaworowych kulkowych z ko cówk
sto kow (44), a  punkt o yskowania b dzie wype niony
(patrz rozdzia  „ rodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179).
o yska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub 

platformy sk adanej nasmarowa  smarem ciek ym (45).
Wsporniki lizgowe w szynach przesuwnych nasmarowa
smarem sta ym (46) (patrz rozdzia  „ rodkismarowe i 
eksploatacyjne“ od str. 179).

F G

44

44

45

46
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Modele sk adane

44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z ko cówk  sto kow
45 o yska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub w 

platformie sk adanej
46 o yska w szynach przesuwnych

W celu nasmarowania lub naoliwienia:
Wyczy ci  gniazda smarowe zaworowe kulkowe z 
ko cówk  sto kow (44).
Wt oczy  smar za pomoc  praski smarowej do gniazd 
smarowych zaworowych kulkowych z ko cówk
sto kow (44), a  punkt o yskowania b dzie wype niony 
(patrz rozdzia  „ rodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179).

o yska zabezpieczenia przed stoczeniem i przegub 
platformy sk adanej nasmarowa  smarem ciek ym (45).
Wsporniki lizgowe w szynach przesuwnych nasmarowa
smarem sta ym (46) (patrz rozdzia  „ rodkismarowe i 
eksploatacyjne“ od str. 179).

K L M

44

44

45

46
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Pionowe windy za adowcze

44 Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z ko cówk
sto kow

45 o yska zabezpieczenia przed stoczeniem
47 Powierzchnia lizgowa elementu przesuwaj cego

W celu nasmarowania lub naoliwienia:
Wyczy ci  gniazda smarowe zaworowe kulkowe z 
ko cówk  sto kow (44).
Wt oczy  smar za pomoc  praski smarowej do gniazd 
smarowych zaworowych kulkowych z ko cówk
sto kow (44), a  punkt o yskowania b dzie wype niony 
(patrz rozdzia  „ rodkismarowe i eksploatacyjne“ od 
str. 179).
o yska zabezpieczenia nasmarowa  smarem ciek ym

przed stoczeniem (45) (patrz rozdzia  „ rodkismarowe i 
eksploatacyjne“ od str. 179).
Wyczy ci  wszystkie powierzchnie lizgowe (47) elementu 
przesuwaj cego w ramie prowadz cej, a nast pnie 
nasmarowa  smarem sta ym.

V

45

44

44

47

47

44

44
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Comiesi czna konserwacja 

Kontrola poziomu oleju

Standardowe windy za adowcze

Modele wsuwane pod spód

A B C

2

F G

2
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Modele sk adane

2 Agregat hydrauliczny na rurze statywu

Agregat wsuwany: W celu sprawdzeniu poziomu oleju:
Opu ci  wind  za adowcz  tak, aby platforma le a a na 
ziemi.
W razie potrzeby wsun  wsporniki podpieraj ce.
Otworzy  praw  os on  rury statywu.
Poluzowa rub  mocuj c  agregatu hydraulicznego na 
rurze statywu (2).
Wyci gn  agregat hydrauliczny, a  widoczne b dzie 
oznaczenie kontrolne w zbiorniku oleju.
Na podstawie wska nika na zbiorniku oleju lub na bagnecie 
olejowym sprawdzi , czy wska nik znajduje si  w 
przepisowo zaznaczonym obszarze.
Ewentualnie uzupe ni  olej a  do oznaczonego obszaru.
Ponownie wsun  agregat hydrauliczny w rur  statywu i 
zamocowa  go za pomoc ruby mocuj cej (2).
Zamkn  praw  os on  rury statywu.

K L M

2
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Agregat skrzynkowy
lub obrotowy:

W celu sprawdzeniu poziomu oleju:
Opu ci  wind  za adowcz  tak, aby platforma le a a na 
ziemi.
W razie potrzeby wsun  wsporniki podpieraj ce.
Zdemontowa  pokryw  agregatu.
Na podstawie wska nika na zbiorniku oleju lub na bagnecie 
olejowym sprawdzi , czy wska nik znajduje si  w 
przepisowo zaznaczonym obszarze.
Ewentualnie uzupe ni  olej a  do oznaczonego obszaru.
Ponownie zamontowa  pokryw  agregatu.

Kontrola prawid owego osadzenia rub i nakr tek
Sprawdzi , czy wszystkie ruby i nakr tki s  prawid owo 
osadzone.
W szczególno ci uwa a  na wszystkie sworznie o yskowe
z przynale nymi do nich rubami i wszystkie elementy 
mocuj ce ramy pomocniczej i mocowania windy 
za adowczej!
Dokr ci  lu ne ruby i nakr tki.

Kontrola osadzenia po cze  gwintowanych i 
przewodów instalacji hydraulicznej

Sprawdzi  wszystkie po czenia gwintowane i przewody 
instalacji hydraulicznej. Nale y si  upewni , e ruby s
mocno osadzone, a przewody hydrauliczne nie s
uszkodzone.
Dokr ci  lu ne ruby.
Natychmiast wymienia  uszkodzone przewody 
hydrauliczne.
Przewody hydrauliczne nale y wymienia  najpó niej po 
trzech latach. Data produkcji wyt oczona jest na 
armaturach.

Kontrola miechów spr ystych
Upewni  si , czy oba miechy spr yste nie s  uszkodzone 
oraz czy s  prawid owo osadzone na t oczysku i si owniku.
Natychmiast wymienia  uszkodzone miechy spr yste.

Wszystkie

ABCFGKLMV

Wszystkie
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Konserwacja co kwarta  lub co pó  roku

Smarowanie o ysk nie wymagaj cych konserwacji
Czy ci o yska nie wymagaj ce konserwacji.
Smarowa o yska nie wymagaj ce konserwacji smarem.

Wskazówka: Je li winda za adowcza u ywana jest wyj tkowo cz sto, to 
nale y cz ciej ni  raz w roku smarowa o yska nie 
wymagaj ce konserwacji.

Poruszanie wind  za adowcz
W przypadku przestojów trwaj cych d u ej ni  3 miesi ce
nale y kilkakrotnie porusza  wind  za adowcz .

Wind  za adowcz  otworzy , podnie , opu ci  i zamkn
za pomoc  odpowiedniego elementu obs ugowego.
Proces ten powtórzy  ok. 5 razy.

Coroczna konserwacja

Wymiana oleju hydraulicznego

Wszystkie

A B C F G K L M

OSTRO NIE! Obra enia i szkody materialne spowodowane starym 
olejem!
Je li nie wymienia si  oleju w agregacie hydraulicznym raz w 
roku, to, w szczególno ci z ujemnych temperaturach, mo e
zbiera  si  woda kondensacyjna. Zaburza to dzia anie windy 
za adowczej. Mo e doj  do obra e  i szkód materialnych.

Raz w roku nale y wymienia  olej hydrauliczny.
Wymian  oleju najlepiej przeprowadza  krótko przed 
nastaniem zimy.
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Agregat wsuwany:

Agregat skrzynkowy:

Agregat obrotowy:

47 ruba spustowa oleju
48 Zbiornikoleju hydraulicznego
49 Filtrssania w zbiorniku oleju
50 Filtr wentylacyjny
51 Blok zaworowy

51 50 48 49

47

5150

48

49

47

48

49

51

50

47
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W celu wymiany oleju hydraulicznego:
Opu ci  wind  za adowcz  tak, aby platforma le a a na 
ziemi (patrz rozdzia  „Elementy obs ugowe“ od str. 39).
W przypadku agregatu wsuwanego:
Wyci gn  agregat hydrauliczny na tyle, aby (51)
swobodnie wystawa  (patrz rozdzia  „Kontrola poziomu 
oleju“ od str. 128).
W przypadku agregatu skrzynkowego lub obrotowego:
Zdemontowa  pokryw  agregatu.

Postawi  wystarczaj co du e naczynie pod rub
spustow  oleju (47).
Zwolni rub  spustow  oleju (47) za pomoc  klucza do 
rub z gniazdem sze ciok tnym 6-mm i spu ci  olej do 

naczynia.

Je li olej hydrauliczny jest bardzo zabrudzony, nale y
wyczy ci  zbiornik oleju (48) hydraulicznego:

Poluzowa  opask  zaciskow  pomi dzy zbiornikiem oleju
hydraulicznego (48) a blokiem zaworowym (51).
Spu ci  olej.
Wyj  zbiornik oleju hydraulicznego (48) z agregatu i 
wyczy ci  go poza agregatem hydraulicznym.
Nast pnie wymieni  filtr ssania w zbiorniku oleju (49) i filtr 
wentylacyjny (50).
Wyczyszczony zbiornik oleju hydraulicznego wsun  z 
powrotem do agregatu i za o y  z powrotem rub
spustow  oleju (47).
Wla  ponownie olej do oznaczenia na zbiorniku oleju lub 
bagnecie olejowym.

Wskazówka: U ywa  wy cznie olejów wyszczególnionych w rozdziale 
„ rodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179.

Przed nape nieniem zbiornika oleju nale y dwukrotnie 
wykona  przejazd.
Skontrolowa  poziom oleju (patrz rozdzia  „Kontrola 
poziomu oleju“ od str. 128) i w razie potrzeby dola  lub 
spu ci  olej.
W przypadku agregatu wsuwanego:
Ponownie wsun agregat hydrauliczny w rur  statywu i 
zamocowa  go.
W przypadku agregatu skrzynkowego lub obrotowego:
Ponownie zamontowa  pokryw  agregatu.
Usun  stary olej zgodnie z przepisami.

47
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Wymiana oleju hydraulicznego

47 ruba spustowa oleju
48 Zbiornikoleju hydraulicznego
49 Filtr ssania w zbiorniku oleju
50 Filtr wentylacyjny
51 Blok zaworowy
52 Opaskamocuj ca

V

OSTRO NIE! Obra enia i szkody materialne spowodowane starym 
olejem!
Je li nie wymienia si  oleju w agregacie hydraulicznym raz w 
roku, to, w szczególno ci z ujemnych temperaturach, mo e
zbiera  si  woda kondensacyjna. Zaburza to dzia anie 
pionowej windy za adowczej. Mo e doj  do obra e  i szkód 
materialnych.

Raz w roku nale y wymienia  olej hydrauliczny.
Wymian  oleju najlepiej przeprowadza  krótko przed 
nastaniem zimy.

48

50

49

52

47

51



135

W celu wymiany oleju hydraulicznego:
Zamkn  platform  za pomoc  z o onego pomostu 
prze adunkowego tak, by ca y olej hydrauliczny sp yn  do 
zbiornika oleju hydraulicznego (patrz rozdzia  „Elementy 
obs ugowe“ od str. 39). 
Usun  filtr wentylacyjny (50).
Olej hydrauliczny odessa  przez otwór do nape niania.

Je li olej hydrauliczny jest bardzo zabrudzony, nale y
wyczy ci  zbiornik oleju (48) hydraulicznego:

Usun  ogranicznik baku znajduj cy si  na jego tylnej 
stronie.
Poluzowa  opask  mocuj c (52)
Z bloku zaworowego (48) usun  zbiornik oleju 
hydraulicznego (51). Zwróci  przy tym uwag  na przewody 
ss ce i powrotne (49) oraz na filtr ssania w zbiorniku oleju 
hydraulicznego (48).
Zbiornik oleju hydraulicznego (48) unie  i wyj  z 
prowadnicy, a nast pnie wyczy ci  poza pojazdem.
Ponownie za o y  zbiornik oleju hydraulicznego (48), a 
nast pnie zamkn . Wy ej opisane czynno ci wykona  w 
odwrotnej kolejno ci.
Wla  ponownie olej zgodnie z oznaczeniem znajduj cym
si  na bagnecie olejowym. Wysoko  nape nienia powinna 
wynosi  2/3 wysoko ci bagnetu olejowego.

Wskazówka: U ywa  wy cznie olejów wyszczególnionych w rozdziale 
„ rodkismarowe i eksploatacyjne“ od str. 179.

Przed nape nieniem zbiornika oleju nale y dwukrotnie 
wykona  przejazd.
Skontrolowa  poziom oleju (patrz rozdzia  „Kontrola 
poziomu oleju“ od str. 128) i w razie potrzeby dola  lub 
spu ci  olej.
Ponownie wsun  agregat hydrauliczny w rur  statywu i 
zamocowa  go.
Usun  stary olej zgodnie z przepisami.
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Ochrona wy cznika g ównego przed korozj
W celu ochrony wy cznika g ównego z bezpiecznikiem 
paskowym przed korozj :

Nasmarowa  wy cznik g ówny smarem do biegunów.

Kontrole
Z ka d  wind  za adowcz  dostarczana jest ksi ka kontroli. 
Wg tej ksi ki kontroli nale y zleca  rzeczoznawcy warsztatu 
wykonuj cego naprawy gwarancyjne wykonanie 
nast puj cych kontroli:
• Po monta u kontrola uruchomienia nie wzbudzaj cego 

zastrze e  z pisemnym potwierdzeniem w ksi ce kontroli.
• Regularne kontrole, które nale y wykonywa  co najmniej raz 

w roku. Zakres kontroli opisany jest w ksi ce kontroli. 
Kontrol  nale y pisemnie potwierdzi  w ksi ce kontroli.

• Nadzwyczajne kontrole po wa nych naprawach lub 
modyfikacjach konstrukcji. Kontrol  nale y pisemnie 
potwierdzi  w ksi ce kontroli.

Modyfikacje konstrukcyjne dozwolone s  wy cznie za zgod
producenta. Je li dokonane zostan  modyfikacje windy 
za adowczej bez naszej zgody, wygasa prawo do gwarancji. Za 
szkody, wypadki itd. producent nie ponosi adnej 
odpowiedzialno ci. To samo dotyczy u ycia cz ci 
zamiennych innych producentów, które nie zosta o przez nas 
wyra nie dozwolone.

Wszystkie
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Usuwanie usterek
Równie  dobrze piel gnowane i konserwowane windy za a-
dowcze mog  wykazywa  usterki.
Poni szy opis ewentualnych usterek powinien umo liwi  szyb-
kie rozpoznanie b dów i przedsi wzi cie rodków zaradczych 
oszcz dzaj cych czas i koszty.
Wyszukiwanie i usuwanie usterek w zasadzie powinno si  od-
bywa  w warsztatach wykonuj cych naprawy gwarancyjne. 
Spis warsztatów wykonuj cych naprawy gwarancyjne podaje 
informacje, gdzie znajduj  si  nasze warsztaty wykonuj ce na-
prawy gwarancyjne. W razie potrzeby mo na go zamówi  w 
naszych biurach sprzeda y lub w zak adzie.
Podczas wyszukiwania usterek zaleca si  u ywanie lampy 
kontrolnej. Nale y u y  przy cza masy na karcie obwodu dru-
kowanego przewidzianego do wyszukiwania usterek.

Wskazówka: Je eli obs uga windy za adowczej nie jest mo liwa na skutek 
uszkodzonego czujnika, mo na j  prze czy  na tryb awaryjny. 
W trybie awaryjnym czujniki nie s  aktywowane. Aby prze -
czy  na tryb awaryjny nale y post pi  w sposób nast puj cy:

Wcisn  przycisk „Otwieranie”, „Opuszczanie”, a w razie 
potrzeby równie  „Przycisk dodatkowy” i przytrzyma  mini-
mum 10 sekund.
Na wska niku 7-segmentowym pojawi si  symbol „E”. 
Ka dy ruch windy za adowczej musi zosta  wykonany r cz-
nie. Wszystkie przebiegi automatyczne s  nieaktywne.

Przed wyszukiwaniem usterek nale y sprawdzi :
Upewni  si , e winda za adowcza w kabinie kierowcy jest 
w czona.
Sprawdzi , czy wy cznik g ówny akumulatora jest w -
czony.
Upewni  si , e bezpiecznik g ówny dla zasilania energi
jest w porz dku.
Sprawdzi  dzia anie obu bezpieczników sterowania na 
agregacie hydraulicznym lub na zasilaczu.
Sprawdzi  dzia anie bezpiecznika napi cia sterowniczego 
przy akumulatorze pojazdu w instalacjach 12-V.
Upewni  si , e akumulatory pojazdu dzia aj  i s  na ado-
wane.

Wszystkie
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Sprawdzi , czy kabel w izolacji papierowej nasyconej przy 
agregacie lub przy zasilaczu tworzy bezb dne po czenie 
masy windy za adowczej z pojazdem.
Upewni  si , e w zbiorniku oleju znajduje si  wystarcza-
j ca ilo  oleju (za wyj tkiem wariantu E).
Upewni  si , e elementy mechaniczne lub elektryczne, jak 
np. kable, nie s  uszkodzone.

OSTRZE ENIE
!

Niebezpiecze stwo oparzenia w przypadku zwarcia!
Akumulatory o du ej mocy mog  powodowa  niebezpieczne 
poparzenia podczas zwarcia.

Przed pracami przy instalacji elektrycznej nale y zwolni
wy cznik g ówny akumulatora lub od czy  przy cze mi-
nus od akumulatora.
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Je li winda za adowcza wykazuje dalsze usterki, nie powinno si  ich usuwa  samodziel-
nie, lecz zleci  ich usuni cie w warsztatach wykonuj cych naprawy gwarancyjne przy po-
mocy poni szych tabeli. W spisie warsztatów wykonuj cych naprawy gwarancyjne znaj-
dziesz adres najbli szego warsztatu.

Tabele ze rodkamizaradczymi w przypadku usterek A C F G K L M
Przed w czeniem
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
Wska nik optyczny w kabi-
nie kierowcy miga szybko

Uszkodzony czujnik nachyle-
nia b15

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15

W czanie 
(dioda na karcie obwodu drukowanego miga w rytmie migacza)
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Wska nik optyczny w kabi-
nie kierowcy miga po piesz-
nie

Uszkodzony prze cznik 
przechylania b13 (zwarcie)

Wymieni  prze cznik prze-
chylania b13

Uszkodzony czujnik nachyle-
nia b15 mechanizmu kieruj -
cego

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15

Dioda na karcie obwodu dru-
kowanego nie miga

Uszkodzony w cznik w kabi-
nie kierowcy

Sprawdzi  przy cze 2 i 4 
przy pomocy lampy kontrol-
nej

Wy czy y si  bezpieczniki w 
agregacie e1 lub e2 Wymieni  bezpieczniki

Uszkodzona karta obwodu 
drukowanego w przykrywce

Wymieni  kart  obwodu dru-
kowanego

otwieranie
(Platforma otwiera si  do poziomej pozycji roboczej – ta pozycja jest 
zapami tywana i po zrównaniu z ziemi , podczas podnoszenia, platforma 
dosuwana jest do tej pozycji)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie otwiera si
przy pomocy silnika

Brak wyj cia na wyj ciu J1/3
Sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze sche-
matem po cze

Uszkodzona ochrona silnika Sprawdzi  ochron  silnika
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Platforma nie otwiera si

Prze cznik obrotowy, uchylny 
lub przycisk uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc
lampy kontrolnej wg sche-
matu po cze , u y  przy -
cza masy JK karty obwodu 
drukowanego

Wtyczka zaworowa przy S3 lub 
S4 bez napi cia, uszkodzony 
kabel

Sprawdzi  lamp  kontroln

Zawór sterowniczy S5 lub za-
wór ci nieniowy zakleszczony Wyczy ci  lub wymieni

wiat a ostrzegawcze na 
platformie nie migaj , gdy 
platforma jest otwarta

Czujnik nachylenia b15 na plat-
formie jest przestawiony lub 
uszkodzony

Wyregulowa  lub wymieni

Karta obwodu drukowanego 
jest uszkodzona Wymieni

Wtyczki s  uszkodzone Wymieni
wiat a ostrzegawcze s  uszko-

dzone Wymieni

Czujnik bezdotykowy b25 jest 
przestawiony lub uszkodzony Wyregulowa  lub wymieni

Wysuwanie

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie wysuwa si ,
silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne S7 
i S8 s  nieszczelne Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S8 
nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór hamulca opuszczania S 
11 nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Uszczelka t oka w si owniku 
przesuwania uszkodzona Wymieni

otwieranie
(Platforma otwiera si  do poziomej pozycji roboczej – ta pozycja jest 
zapami tywana i po zrównaniu z ziemi , podczas podnoszenia, platforma 
dosuwana jest do tej pozycji)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
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Rozk adanie
(model KUZF)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie rozk ada si ,
silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne 
S7 i S8 s  nieszczelne Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny 
S12 nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór S10 nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni
Uszczelka t oka w si owniku 
rozk adania uszkodzona Wymieni

Opuszczanie 

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie obni a si  albo 
obni a si  za wolno, ale ot-
wieranie dzia a

Zawór steruj cy przep ywem
R1 lub R2 przy si owniku 
podnoszenia zakleszczy  si
lub jest uszkodzony

Wyczy ci  lub wymieni

Zbyt sztywne o yskowanie Nasmarowa  punkty o ysko-
wania

Olej hydrauliczny jest za g -
sty

Wymieni  olej, wybra  ro-
dzaj oleju wg zalece

Platforma nie obni a si  pod-
czas obs ugi za pomoc  prze-

cznika no negp

Naci ni to oba prze czniki 
no ne za szybko (< 1 s) lub 
za wolno (> 3 s) jeden po dru-
gim

Pu ci  oba prze czniki 
no ne, odczeka  kilka se-
kund, powtórzy

Prze cznik no ny uszko-
dzony

Zwolni  po czenie wtykowe 
w platformie, sprawdzi  prze-

cznik no ny za pomoc
przyrz du do pomiaru prze-
pustowo ci

Kabel nr 2 do platformy 
uszkodzony

Uruchomi  oba prze czniki
no ne i sprawdzi  napi cie 
przy wtyczkach J3/6 i J3/5 na 
karcie obwodu drukowanego 
za pomoc  lampy kontrolnej
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Platforma nie obni a si  pod-
czas obs ugi bocznym ele-
mentem obs ugowym

Prze cznik obrotowy, 
uchylny lub przycisk uszko-
dzony

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc
lampy kontrolnej wg sche-
matu po cze , u y  przy -
cza masy JK karty obwodu 
drukowanego

Brak wyj cia na J4/15 karty 
obwodu drukowanego

Wyj  wtyczk  J4, sprawdzi
zacisk 15 za pomoc  lampy 
kontrolnej

Brak wyj cia na J1/12 karty 
obwodu drukowanego

Wyj  wtyczk  J1, sprawdzi
zacisk 12 za pomoc  lampy 
kontrolnej

Wtyczka zaworowa przy S1 
lub S2 bez napi cia (uszko-
dzony kabel)

Sprawdzi  lamp  kontroln

Zawór S5 w agregacie nie 
w cza si Sprawdzi  lamp  kontroln

Platforma przechyla si  pod-
czas opuszczania

Prze cznik przechylania b13 
jest przestawiony Ustawi

Platforma przechyla si  sa-
moczynnie

Zawory elektromagnetyczne 
S3 i S4 przy si owniku prze-
chylania s  zabrudzone lub 
uszkodzone

Wyczy ci  lub wymieni

Uszczelka t oka w si owniku 
przechylania jest uszkodzona Wymieni

Platforma obni a si  automa-
tycznie

Zawory elektromagnetyczne 
S1 i S2 przy si owniku podno-
szenia s  zabrudzone lub 
uszkodzone

Wyczy ci  lub wymieni

Opuszczanie 

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
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Zrównanie z ziemi
(platforma przechyla si )

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
Obs uga awaryjna:
Uruchomi  przycisk „Otwieranie” (28) i prze cznik dodatkowy (29) na bocznym elemencie 
obs ugowym, a  platforma si  przechyli

Platforma nie przechyla 
si

Prze cznik przechylania b13 
przestawiony lub uszkodzony

Tak ustawi  prze cznik prze-
chylania b13, eby po na o eniu 
na ziemi  platforma przechyla a
si

Brak wyj cia na J4/14 karty ob-
wodu drukowanego

Sprawdzi  przy przy czu bl 
(sygna ) wtyczki J41 (prze cz-
nik przechylania) za pomoc
lampy kontrolnej

Wtyczka zaworowa przy S3 lub 
S4 bez napi cia (uszkodzony 
kabel)

Wyj  wtyczk  J4, sprawdzi
zacisk 14 za pomoc  lampy kon-
trolnej

Zawory elektromagnetyczne S3 
i S4 przy si owniku przechylania 
s  zabrudzone lub uszkodzone

Wyczy ci  lub wymieni

Karta obwodu drukowanego za-
pisa a b d

Wy czy  pr d, sprawdzi  za
pomoc  lampy kontrolnej

Zawór steruj cy przep ywem R5 
lub zawór ci nieniowy zaklesz-
czy  si  lub jest uszkodzony

Wyczy ci  lub wymieni

Karta obwodu drukowanego 
jest uszkodzona Wymieni

Platforma nie przechyla 
si , wska nik optyczny 
w kabinie kierowcy miga 
szybko

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 mechanizmu kieruj cego

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15
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Podnoszenie platformy z ziemi
(platforma przechyla si  w poziom  pozycj  robocz , która zosta a
zapami tana podczas otwierania)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Podczas obs ugi za po-
moc  prze czników 
no nych platforma nie 
przechyla si  do pozio-
mej pozycji roboczej

Naci ni to oba prze czniki 
no ne za szybko (krócej ni  1 s) 
lub za wolno (d u ej ni  3s) je-
den po drugim

Pu ci  oba prze czniki no ne,
odczeka  kilka sekund, powtó-
rzy

Prze cznik no ny uszkodzony

Zwolni  po czenie wtykowe w 
platformie, sprawdzi  prze cz-
nik no ny za pomoc  przyrz du 
do pomiaru przepustowo ci

Kabel nr 2 do platformy uszko-
dzony

Uruchomi  oba prze czniki 
no ne i sprawdzi  napi cie przy 
wtyczkach J3/6 i J3/5 na karcie 
obwodu drukowanego za po-
moc  lampy kontrolnej

Podczas podnoszenia 
platforma nie przechyla 
si  do pozycji poziomej

Rozdzielacz S5 zakleszczy  si
lub jest uszkodzony Wyczy ci  lub wymieni

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 Wymieni

Podczas podnoszenia 
platforma wychyla si
powy ej wst pnie usta-
wionej pozycji

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 Wymieni

Rozdzielacz S5 zakleszczy  si
lub jest uszkodzony Wyczy ci  lub wymieni

Platforma nie przechyla 
si  do poziomej pozycji 
roboczej, lecz podnosi 
si

Brak wyj cia na J1/12 karty ob-
wodu drukowanego

Sprawdzi  przy wtyczce J1 za-
cisk 12 za pomoc  lampy kon-
trolnej, u y  przy cza masy JK 
karty obwodu drukowanego

Zawór S5 w agregacie nie w -
cza si Sprawdzi  lamp  kontroln

Platforma nie przechyla 
si  do poziomej pozycji 
roboczej, lecz podnosi 
si , wska nik optyczny 
w kabinie kierowcy miga 
szybko

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 platformy

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15

Podczas podnoszenia 
platforma wychyla si
powy ej wst pnie usta-
wionej pozycji

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 Wymieni

Rozdzielacz zakleszczy  si  lub 
jest uszkodzony Wyczy ci  lub wymieni
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Podnoszenie
(platforma przesuwa si  do góry do kraw dzi za adowczej)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie pod-
nosi si

Prze cznik obrotowy, uchylny lub 
przycisk uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu ob-
s ugowego za pomoc  lampy 
kontrolnej wg schematu po -
cze , u y  przy cza masy JK 
karty obwodu drukowanego

Brak wyj cia na J1/3 karty obwodu 
drukowanego

Sprawdzi  kart  obwodu druko-
wanego zgodnie ze schematem 
po cze  przy wtyczce J1/3 za 
pomoc  lampy kontrolnej

Ochrona silnika w agregacie nie 
w cza si  lub jest uszkodzona

Sprawdzi  ochron  silnika za 
pomoc  lampy kontrolnej

Pomimo pracy agre-
gatu hydraulicznego 
platforma nie pod-
nosi si

Rozdzielacz S5 zakleszczy  si  lub 
jest uszkodzony Wyczy ci  lub wymieni

Zawory elektromagnetyczne S1 i 
S2 przy si owniku podnoszenia s
zabrudzone lub uszkodzone

Wyczy ci  lub wymieni

Filtr ss cy przy pompie jest zabru-
dzony Wyczy ci  lub wymieni

Platforma jest przeci ona Zredukowa  obci enie zgodnie 
z tabel  obci e

Pompa hydrauliczna jest uszko-
dzona Wymieni

Silnik elektryczny jest uszkodzony Wymieni
Zawór ci nieniowy jest uszko-
dzony lub zabrudzony Wyczy ci  lub wymieni

Zawór reguluj cy ci nienie jest 
przestawiony lub uszkodzony

Najpierw wyregulowa , nast p-
nie zaplombowa  i wymieni
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Zamykanie
(platforma zamyka si )

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie zamyka 
si

Prze cznik obrotowy, uchylny 
lub przycisk uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu obs u-
gowego zgodnie ze schematem po-

cze  za pomoc  lampy kontrolnej

Karta obwodu drukowanego 
przy J1/3 lub J1/12 nie wydaje 
wyj cia

Sprawdzi  kart  obwodu drukowa-
nego zgodnie ze schematem po -
cze  przy wtyczce J1/3 i J1/12 za 
pomoc  lampy kontrolnej

Ochrona silnika lub zawór S5 w 
agregacie nie w cza si Sprawdzi  lamp  kontroln

Platforma zamkni ta 
w pozycji ko cowej, 
nie na wysoko ci pod-
ogi za adunkowej po-
jazdu

Ko cówka za s abo usztyw-
niona podczas monta u

Wzmocni  odpowiednio do danych 
zawartych na rysunku monta o-
wym.

o ysko jest wybite (w przy-
padku d u szego czasu u ytko-
wania)

Wymieni  sworznie i tuleje o y-
skowe

Wsuwanie

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie wsuwa 
si , silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne 
S7 i S8 s  nieszczelne Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S 
7 nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S 
11 nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Uszczelka t oka w si owniku 
przesuwania uszkodzona Wymieni
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Sk adanie
(w przypadku model KUZF)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie rozk ada
si , silnik pracuje

Zawory elektromagnetyczne 
S7 i S8 s  nieszczelne Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny 
S12 nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S9 
nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Uszczelka t oka w si owniku 
sk adania jest uszkodzona Wymieni

W czanie wiate  ostrzegawczych
(podczas otwierania lub wysuwania platformy wiat o ostrzegawcze w cza si
automatycznie, lewe i prawe wiat o s  w czane równolegle)
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

wiat a ostrzegawcze 
nie migaj

Zwarcie w lampie lub okablo-
waniu Usun  zwarcie

Uszkodzona lampa Wymieni
Uszkodzony czujnik bezdoty-
kowy b25 Wymieni
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Tabele ze rodkami zaradczymi w przypadku 
usterek 

E

Przed w czeniem
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
Wska nik optyczny w 
kabinie kierowcy miga 
szybko

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15 

W czanie 
(dioda na karcie obwodu drukowanego miga w rytmie migacza)
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Wska nik optyczny w 
kabinie kierowcy miga 
po piesznie

Uszkodzony prze cznik 
przechylania b13 (zwarcie)

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 mechanizmu kieruj cego

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15

Dioda na karcie 
obwodu drukowanego 
nie miga

Uszkodzony w cznik w kabinie 
kierowcy

Sprawdzi  przy cze 2 i 4 przy 
pomocy lampy kontrolnej

Wy czy y si  bezpieczniki w 
zasilaczu e1 lub e2 Wymieni  bezpieczniki

Uszkodzona karta obwodu 
drukowanego w przykrywce

Wymieni  kart  obwodu 
drukowanego

Otwieranie
(Platforma otwiera si  do poziomej pozycji roboczej – ta pozycja jest 
zapami tywana i po zrównaniu z ziemi , podczas podnoszenia, platforma 
dosuwana jest do tej pozycji)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie otwiera 
si

Prze cznik obrotowy, uchylny 
lub przycisk uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc  lampy 
kontrolnej wg schematu 
po cze , u y  przy cza masy 
JK karty obwodu drukowanego

Uszkodzona ochrona silnika -K4 
lub przeka nik -K5

Sprawdzi  ochron  silnika i 
przeka nik

Wyj cie J4/14, JK lub J43/90 nie 
wydaje wyj cia

Sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze 
schematem po cze

wiat a ostrzegawcze 
na platformie nie 
migaj , gdy platforma 
jest otwarta

Czujnik nachylenia b15 na 
platformie jest przestawiony lub 
uszkodzony

Wyregulowa  lub wymieni

Karta obwodu drukowanego jest 
uszkodzona Wymieni

Wtyczki s  uszkodzone Wymieni
wiat a ostrzegawcze s

uszkodzone Wymieni
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opuszczanie 

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie obni a
si , ale otwieranie 
dzia a

Si ownik podnoszenia 
zakleszczy  si

Uruchomi  na chwil
podnoszenie, nast pnie 
powtórzy  opuszczanie

Za sztywne o yskowanie Nasmarowa  punkty 
o yskowania

Wyj cie J4/15 lub J43/81 nie 
wydaje wyj cia

Sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze 
schematem po cze

Uszkodzona ochrona silnika -K2 
lub przeka nik -K7

Sprawdzi  ochron  silnika i 
przeka nik

Platforma nie obni a
si  podczas obs ugi 
prze cznikiem no nym

Naci ni to oba prze czniki
no ne za szybko (krócej ni  1 s) 
lub za wolno (d u ej ni  3 s) 
jeden po drugim

Pu ci  oba prze czniki no ne,
odczeka  kilka sekund, 
powtórzy

Prze cznik no ny uszkodzony

Zwolni  po czenie wtykowe w 
platformie, sprawdzi
prze cznik no ny za pomoc
przyrz du do pomiaru 
przepustowo ci

Kabel nr 2 do platformy 
uszkodzony

Uruchomi  oba prze czniki 
no ne i sprawdzi  napi cie przy 
wtyczkach J 3/6 i J 3/5 na karcie 
obwodu drukowanego za 
pomoc  lampy kontrolnej

Platforma nie obni a
si  podczas obs ugi 
bocznym elementem 
obs ugowym

Prze cznik obrotowy, uchylny 
lub przycisk uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc  lampy 
kontrolnej wg schematu 
po cze , u y  przy cza masy 
JK karty obwodu drukowanego

Kabel nr 3 do elementu 
obs ugowego uszkodzony

Przyciski obrotowe uruchomi
jeden po drugim, a na wtyczce 
J30 skontrolowa  za pomoc
lampy kontrolnej napi cie
zgodnie ze schematem po cze

Platforma przechyla si
podczas opuszczania

Si ownik podnoszenia opuszcza 
si  zbyt wolno lub wcale

Nasmarowa  punkty 
o yskowania, na chwil
uruchomi  podnoszenia, a 
nast pnie powtórzy
opuszczanie
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Zrównanie z ziemi
(platforma przechyla si )

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
Obs³uga awaryjna:
Uruchomi  przycisk „Otwieranie” (28) i prze cznik dodatkowy (29) na bocznym elemencie 
obs ugowym, a  platforma si  przechyli

Platforma nie przechyla 
si

Brak wyj cia na wyj ciach J4/15, 
J4/14, JK lub J42/81

Sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze 
schematem po cze

Za sztywne o yskowanie Nasmarowa  punkty 
o yskowania

Platforma nie przechyla 
si , wska nik optyczny 
w kabinie kierowcy 
miga szybko

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15 mechanizmu kieruj cego

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15
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Podnoszenie platformy z ziemi
(platforma przechyla si  w poziom  pozycj  robocz , która zosta a
zapami tana podczas otwierania)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Podczas obs ugi za 
pomoc  prze czników 
no nych platforma nie 
przechyla si  do poziomej 
pozycji roboczej

Naci ni to oba prze czniki 
no ne za szybko (krócej ni
1 s) lub za wolno (d u ej ni
3 s) jeden po drugim

Pu ci  oba prze czniki no ne, 
odczeka  kilka sekund, powtórzy

Prze cznik no ny 
uszkodzony

Zwolni  po czenie wtykowe w 
platformie, sprawdzi  prze cznik 
no ny za pomoc  przyrz du do 
pomiaru przepustowo ci

Kabel nr 2 do platformy 
uszkodzony

Uruchomi  oba prze czniki no ne
i sprawdzi  napi cie przy 
wtyczkach J 3/6 i J 3/5 na karcie 
obwodu drukowanego za pomoc
lampy kontrolnej

Podczas podnoszenia 
platforma nie przechyla 
si  do pozycji poziomej 
lub wychyla si  powy ej 
wst pnie ustawionej 
pozycji

Uszkodzony czujnik 
nachylenia b15 Wymieni

Platforma nie przechyla 
si  do poziomej pozycji 
roboczej, lecz podnosi si

Wyj cie J43/90, J1/12, JK 
lub JK nie wydaje wyj cia

Sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze schematem 
po cze

Uszkodzona ochrona silnika 
-K3 Sprawdzi  ochron  silnika

Platforma nie przechyla 
si  do poziomej pozycji 
roboczej, lecz podnosi 
si , wska nik optyczny w 
kabinie kierowcy miga 
szybko

Uszkodzony czujnik 
nachylenia b15 platformy Wymieni
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Podnoszenie
(platforma przesuwa si  do góry do kraw dzi za adowczej)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie podnosi si

Prze cznik obrotowy, 
uchylny lub przycisk 
uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc
lampy kontrolnej wg 
schematu po cze , u y
przy cza masy JK karty 
obwodu drukowanego

Brak wyj cia na J 1/3 lub 
J 42/81 karty obwodu 
drukowanego

Kart  obwodu drukowanego 
sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze 
schematem po cze

Uszkodzona ochrona silnika 
-K1 Sprawdzi  ochron  silnika

Zamykanie
(platforma zamyka si )

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie zamyka si

Prze cznik obrotowy, 
uchylny lub przycisk 
uszkodzony

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc
lampy kontrolnej wg 
schematu po cze , u y
przy cza masy JK karty 
obwodu drukowanego

Brak wyj cie na J 1/12 lub J1/
90 lub JK karty obwodu 
drukowanego

Kart  obwodu drukowanego 
sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze 
schematem po cze

Uszkodzona ochrona silnika -
K1 Sprawdzi  ochron  silnika

Platforma zamkni ta w 
pozycji ko cowej, nie na 
wysoko ci pod ogi 
za adunkowej pojazdu

Ko cówka za s abo 
usztywniona podczas 
monta u

Wzmocni  odpowiednio do 
danych zawartych na 
rysunku monta owym

o ysko jest wybite (w 
przypadku d u szego czasu 
u ytkowania)

Wymieni  sworznie i tuleje 
o yskowe
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W czanie wiate  ostrzegawczych
(podczas otwierania lub wysuwania platformy wiat o ostrzegawcze w cza si
automatycznie, lewe i prawe wiat o s  w czane równolegle)
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Lampa ostrzegawcza nie 
miga

Zwarcie w lampie lub 
okablowaniu Usun  zwarcie

Uszkodzona lampa Wymieni
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Tabele ze rodkami zaradczymi w przypadku 
usterek 

V

Przed w czeniem
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
Wska nik optyczny w 
kabinie kierowcy miga 
szybko

Uszkodzony czujnik nachylenia 
b15

Wymieni  czujnik nachylenia 
b15 

W czanie
(dioda na karcie obwodu drukowanego miga w rytmie migacza)
Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Dioda na karcie 
obwodu drukowanego 
nie miga

Wy czy y si  bezpieczniki w 
agregacie e1 lub e2 Wymieni  bezpieczniki

Uszkodzona karta obwodu 
drukowanego w przykrywce

Wymieni  kart  obwodu 
drukowanego

Otwieranie
(platforma otwiera si  a  do pozycji roboczej)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie otwiera 
si  przy pomocy silnika

Wyj cie J1/3 nie wydaje wyj cia
Sprawdzi  za pomoc  lampy 
kontrolnej zgodnie ze 
schematem po cze

Uszkodzona ochrona silnika Sprawdzi  ochron  silnika

Platforma nie otwiera 
si

Uszkodzony przycisk

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc  lampy 
kontrolnej wg schematu 
po cze , u y  przy cza masy 
JK karty obwodu drukowanego

Wtyczka zaworowa przy S3 lub 
S4 bez napi cia, uszkodzony 
kabel

Sprawdzi  lamp  kontroln

Zawór sterowniczy S6 lub zawór
ci nieniowy zakleszczony Wyczy ci  lub wymieni

wiat a ostrzegawcze 
na platformie nie 
migaj , gdy platforma 
jest otwarta

Czujnik nachylenia b15 na 
platformie jest przestawiony lub 
uszkodzony

Wyregulowa  lub wymieni

Karta obwodu drukowanego jest 
uszkodzona Wymieni

Wtyczki s  uszkodzone Wymieni
wiat a ostrzegawcze s

uszkodzone Wymieni
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Podnoszenie
(platforma przesuwa si  do góry do kraw dzi za adowczej)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie podnosi 
si

Uszkodzony przycisk

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc  lampy 
kontrolnej wg schematu 
po cze , u y  przy cza masy 
JK karty obwodu drukowanego

Brak wyj cia na J 1/3 karty 
obwodu drukowanego

Sprawdzi  kart  obwodu 
drukowanego zgodnie ze 
schematem po cze  przy 
wtyczce J 1/3 za pomoc  lampy 
kontrolnej

Ochrona silnika w agregacie nie 
w cza si  lub jest uszkodzona

Sprawdzi  ochron  silnika za 
pomoc  lampy kontrolnej

Zadzia a  automatyczny 
wy cznik cieplny Zaczeka  a  silnik ostygnie

Pomimo pracy agregatu 
hydraulicznego 
platforma nie podnosi 
si

Rozdzielacz S 3 zakleszczy  si
lub jest uszkodzony Wyczy ci  lub wymieni

Zawory elektromagnetyczne S 1 
i S 2 przy si owniku 
podnoszenia s  zabrudzone lub 
uszkodzone

Wyczy ci  lub wymieni

Filtr ss cy przy pompie jest 
zabrudzony Wyczy ci  lub wymieni

Platforma jest przeci ona Zredukowa  obci enie zgodnie 
z tabel  obci e

Pompa hydrauliczna jest 
uszkodzona Wymieni

Silnik elektryczny jest 
uszkodzony Wymieni

Zawór ci nieniowy jest 
uszkodzony lub zabrudzony Wyczy ci  lub wymieni

Zawór reguluj cy ci nienie jest 
przestawiony lub uszkodzony

Najpierw wyregulowa ,
nast pnie zaplombowa  i 
wymieni
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opuszczanie 
(platforma przesuwa si  a  do ziemi)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Platforma nie opuszcza 
si

Zawór steruj cy przep ywem 
R 1 lub R 2 przy si owniku 
podnoszenia zakleszczy  si  lub 
jest 
uszkodzony

Wyczy ci  lub wymieni

Oporne dzia anie o yska 
lizgowego

o ysko lizgowe oczy ci  i 
nasmarowa  smarem sta ym

Olej hydrauliczny jest za g sty Wymieni  olej, wybra  rodzaj 
oleju wg zalece

Zawór elektromagnetyczny S 1 
lub S 2 jest 
uszkodzony

Wyczy ci  lub wymieni

Platforma nie obni a si
podczas obs ugi 
r cznym wy cznikiem 
kablowym

Uszkodzony przycisk

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego za pomoc  lampy 
kontrolnej wg schematu 
po cze , u y  przy cza masy 
JK karty obwodu drukowanego

Brak wyj cia na J 4/15 karty 
obwodu drukowanego

Wyj  wtyczk  J 4, sprawdzi
zacisk 15 za pomoc  lampy 
kontrolnej

Wtyczka zaworowa przy S 1 lub 
S 2 bez napi cia (uszkodzony 
kabel)

Sprawdzi  lamp  kontroln

Platforma obni a si
automatycznie

Zawory elektromagnetyczne S 1 
i S 2 przy si owniku 
podnoszenia s  zabrudzone lub 
uszkodzone

Wyczy ci  lub wymieni

Rozk adanie

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Pomost prze adunkowy 
nie rozk ada si , silnik 
pracuje

Zawory elektromagnetyczne 
S 10 i S 11 s  otwieraj  si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S 7 
nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Uszczelka t oka w si owniku 
przechylania uszkodzona Wymieni
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Sk adanie

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Pomost prze adunkowy 
nie sk ada si , silnik 
pracuje

Zawór elektromagnetyczny S 7 
nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S 12 
nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Zawór elektromagnetyczny S 13 
nie otwiera si Wyczy ci  lub wymieni

Uszczelka t oka w si owniku 
przechylania jest uszkodzona Wymieni

W czanie wiate  ostrzegawczych
(podczas otwierania wiat o ostrzegawcze w cza si  automatycznie, lewe i prawe 
wiat o s  w czane równolegle)

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze

Lampa ostrzegawcza 
nie miga

Zwarcie w lampie lub 
okablowaniu Usun  zwarcie

Uszkodzona lampa Wymieni

Zamykanie
(platforma zamyka si )

Usterka Mo liwe przyczyny rodki zaradcze
Platforma nie zamyka 
si  lub tylko z jednej 
strony

R czne sterowanie awaryjne 
na si owniku przechylania 
aktywne lub oba aktywne

Z zaworów elektromagnetycznych 
wykr ci ruby rade kowane

Platforma nie zamyka 
si

Uszkodzony przycisk

Sprawdzi  zestyki elementu 
obs ugowego zgodnie ze 
schematem po cze  za pomoc
lampy kontrolnej

Brak wyj cia na J 1/3 lub J 43/
93 karty obwodu 
drukowanego

Sprawdzi  kart  obwodu 
drukowanego zgodnie ze 
schematem po cze  przy wtyczce 
J 1/3 i J 43/93 za pomoc  lampy 
kontrolnej

Ochrona silnika lub zawór S 7 
w agregacie nie w cza si Sprawdzi  lamp  kontroln

Czujnik bezdotykowy B 25 
uszkodzony

Sprawdzi  zgodnie ze schematem 
po cze  za pomoc  lampy 
kontrolnej, w razie potrzeby 
wymieni
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Dane techniczne

Zalecana pojemno  akumulatora

Wskazówka: Je li pojazdem je dzi si  tylko na krótkich odcinkach, czyli 
w ruchu miejskim z silnym trybem adowania, nale y wy-
bra  kolejny wy szy stopie  akumulatora. Dodatkowo za-
leca si , aby u ywa  silniejszej pr dnicy.

Pr dnice pr du przemiennego do dodatkowego 
adowania akumulatora

Zakres temperatury dla zastosowania wind 
za adowczych

Wszystkie
Ci ar adunku [kg] Zalecana pojemno

akumulatora

do 1250 12 V = 1 x 143 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 105 Ah

powy ej 1250 do 1750 12 V = 1 x 180 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 143 Ah

powy ej 1750 do 4000 24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 180 Ah

Wszystkie

Ci ar adunku [kg] Zalecana pr dnica pr du 
przemiennego [Watt]

do 1250 630
powy ej 1250 do 1750 730
powy ej 1750 do 4000 1000

Wszystkie

Standard Wyposa enie specjalne 
„Zimno”

-20 °C dp +60 °C –40 °C dp +60 °C
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Diagramy ud wigów
Poni sze tabele pokazuj , jak du e mo e by  obci enie u yt-
kowe (Q). Tabela obowi zuj ca dla zakupionej windy za adow-
czej znajduje si  równie  na bocznym elemencie obs ugowym.
Obci enie u ytkowe (Q) sk ada si  z wszystkiego, co znajduje 
si  na platformie np.towaru transportowego, osób obs uguj -
cych oraz ewentualnego urz dzenia do transportu poziomego.
Maksymalne dozwolone obci enie u ytkowe (Q) zale y od 
odleg o ci obci enia (a). Odleg o  obci enia (a) to odle-
g o  pomi dzy kraw dzi  tyln  powierzchni adunkowej i rod-
kiem ci ko ci obci enia u ytkowego (12).
Maksymalne dozwolone obci enie u ytkowe (Q) dla ka dej
maksymalnie dopuszczalnej odleg o ci obci enia (a) ozna-
czone jest trwale na powierzchni platformy.

Wskazówka: Dla informacji w prawej kolumnie przegl du zawartego w 
rozdziale „Jak znale  swój model“ str. 12 zamieszczono 
równie  opisy modeli obowi zuj ce do 2013 roku.

NIEBEZPIECZ
E STWO!

Niebezpiecze stwo obra e  i szkód materialnych!
Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obci e-
nia u ytkowego (Q) lub maksymalnej dopuszczalnej odleg o-
ci obci enia (a) winda za adowcza mo e spa ! Mo e to 

spowodowa  obra enia, a winda za adowcza mo e zosta
powa nie uszkodzona. W tym wypadku wygasa prawo do 
gwarancji!

Podczas pozycjonowania obci enia u ytkowego (Q) na 
rodku pomi dzy lew  i praw  kraw dzi  platformy:

Obci a  wind  za adowcz  maksymalnie adunkiem 
równym obci eniu u ytkowemu (Q) podanemu w tabeli 
obok odpowiedniej odleg o ci obci enia (a)!

Pozycjonuj c obci enie u ytkowe (Q) na lewej lub prawej 
kraw dzi platformy:

Obci a  wind  za adowcz maksymalnie adunkiem 
równym po owie obci enia u ytkowego (½Q), poda-
nego w tabeli obok odpowiedniej odleg o ci obci enia 
(a)!

12

aQ

a
½Q

12
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A a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]
MBB
C 750 S
C 750 L
C 750 SX
C 750 SPL
C 750 SPR

600 750

MBB
C 1750 LD
C 1750 SZD

850 1750
700 650 1000 1450
820 550 1300 1150

1120 400 1650 900
1800 250 2400 600

MBB
C 1000 L
C 1000 SPL
C 1000 SPR
C 1000 ML
C 1000 ML PRO

600 1000
MBB
C 2000 L
C 2000 LZ
C 2000 LK

750 2000
750 800 900 1650
950 600 1100 1300

1400 400 1600 950
2400 230 2400 600

MBB 
C 1000 S
C 1000 SB

700 1000

MBB
C 2000 S
C 2000 SK

1000 2000
875 800 1200 1650

1150 600 1500 1350
1700 400 1800 1100
2400 250 2100 950

MBB
C 1250 LD

720 1250

MBB
C 2500 L

750 2500
900 1000 900 2050

1200 750 1100 1700
1800 500 1600 1150
2400 370 2400 750

MBB
C 1500 L 
C 1500 LB
C 1500 ML
C 1500 ML PRO

600 1500
MBB
C 2500 S
C 2500 SK
C 2500 SZ

1000 2500
720 1250 1400 1785
900 1000 1600 1560

1200 750 1800 1385
2400 370 2400 1040

MBB
C 1500 S
C 1500 SZ
C 1500 SK

1000 1500

MBB
C 3000 S

1000 3000
1200 1250 1200 2000
1500 1000 1500 1600
1850 800 1800 1300
2400 600 2400 1000
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B a [mm] Q [kg]

MBB 
C 500 LG

600 500
700 430
820 360

1120 260
1800 160

C a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB 
C 350 VAN

850 350

MBB 
C 500 VAN

600 500
1000 300 700 430
1200 250 820 360
1500 200 1120 260
1800 160 1800 160

E a [mm] Q [kg]

MBB 
C 1000 E

600 1000
750 800
950 600

1400 400
2400 230
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F a
[mm]

Q
[kg]

a
[mm]

Q
[kg]

MBB
R 750 L

600 750 MBB
R 2000 L
R 2000 LK
R 2000 L TRAIL
R 2000 L TRUCK

750 2000
700 650 900 1650
820 550 1100 1300

1120 400 1600 950
1800 250 2400 600

MBB
R 1000 S

700 1000

MBB
R 2000 S

1000 2000
875 800 1200 1650

1150 600 1500 1350
1700 400 1800 1100
2400 250 2100 950

MBB
R 1500 L
R 1500 L FLAT
R 1500 LX FLAT

600 1500

MBB
R 2500 L

750 2500
720 1250 900 2050
900 1000 1100 1700

1200 750 1600 1150
2400 370 2400 750

MBB
R 1500 S
R 1500 SK
R 1500 S TRAIL
R 1500 S TRUCK

1000 1500

MBB
R 2500 S

1000 2500
1200 1250 1400 1785
1500 1000 1600 1560
1850 800 1800 1385
2400 600 2400 1040

G a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB 
R 750 SM

600 750

MBB 
R 1500 SM
R 1500 SH

1000 1500
700 650 1200 1250
820 550 1500 1000

1120 400 1850 800
1800 250 2400 600

MBB 
R 1000 LM

600 1000

MBB 
R 2000 LM
R 2000 LH

750 2000
750 800 900 1650
950 600 1100 1300

1400 400 1600 950
2400 230 2400 600
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K a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 SH
F 1000 SX

600 1000

MBB 
F 2000 LH

750 2000
750 800 900 1650

1000 600 1100 1300
1500 400 1600 950
2400 250 2400 600

MBB
F 1500 LH
F 1500 LX

600 1500
720 1250
900 1000

1200 750
2400 370

L a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

MBB
F 1000 L

600 750

MBB
F 1250 S

550 1250
700 650 650 1000
820 550 900 750

1120 400 1350 500
1800 250 2400 250

MBB 
F 1000 LD

650 1000

MBB
F 1500 L

600 1500
850 800 720 1250

1150 600 900 1000
1700 400 1200 750
2400 250 2400 370
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BCM a [mm] Q [kg]

MBB
F 500 L

600 500
700 430
820 360

1120 260
1800 160

BCV a [mm] Q [kg]

MBB 
V 4000 S

1500 4000
1750 3400
2000 3000
2250 2600
2500 2400
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Schematy po cze  hydraulicznych
Standardowa winda za adowcza z czterema 
si ownikami
96-560.98-00.00-00

A K

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

R2R1

DBV1

M

R5

P T

BAS5

A BAAAB

R4R3

S4S2S1S3

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Standardowa winda za adowcza z dwoma 
si ownikami
97-510.98-00.00-00

A C

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

R2

DBV1

M

R5

P T

BAS5

AAB

R3

S2S3

) ) ) )

) )



167

Standardowa winda za adowcza z podparciem 
hydraulicznym
96-524.98-01.00-00

A

B

A

S9

B V A V

S8S7

B K

A K 

A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
S5

<

AB A

R1R3

S1S3

A BA

R2 R4

S2 S4

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Standardowa winda za adowcza z hydraulicznym 
urz dzeniem zabezpieczaj cym przed wjechaniem 
pod pojazd z ty u
99-514.98-01.00-00

A

SIŁ. PRZECHYL. SIŁ. PODNOSZ. SIŁ. PODNOSZ. SIŁ. PRZECHYL.
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Standardowa winda za adowcza MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3
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Standardowa winda za adowcza MBB C 1000 SB-
C 1500 LB
13-570.98-02.00-00

A

Siłownik przechylania Siłownik podnoszenia

Agregat
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Standardowa winda za adowcza MBB C 1000 SB-
C 1500 LB z prze cznikiem ci nienia
13-570.98-01.00-00

A

Siłownik przechylania Siłownik podnoszenia

Agregat
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Winda za adowcza wsuwana pod spód
95-585.98-01.00-00

F G

S9

A

B

B V A V

S8S7

B K

A K 

A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
S5

<

AB A

R1R3

S1S3

A BA

R2 R4

S2 S4

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Winda za adowcza wsuwana pod spód 
MBB R 750 L, R 750 SM, R 1000 LM, R 1500 SK i 
R 2000 LK
00-538.01-98.01-00/3
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Winda za adowcza wsuwana pod spód 
MBB R 1500 L FLAT
99-553.98-01.00-00/3

F

-SIŁOWNIK 
 PODNOSZ.

-SIŁOWNIK 
 PODNOSZ.
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Winda za adowcza wsuwana pod spód 
MBB R 1500 SH i R 2000 LH
00-514.98-00.00-00

G

S11
S8

S7

S12

A v

S10S9

A

B K

A

B

B V A V

B K

A K 

A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
S5

<

AB A

R1R3

S1S3

A BA

R2 R4

S2 S4
B v

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PRZECHYLANIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Winda za adowcza sk adana
93-505.60-08.00-00

L

R2R1

A

DBV1M

<

A A

S1 S2

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

< <
) ) ) )
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Winda za adowcza sk adana
02-528.60-08.00-00

B M

A

R1

A

DBV1M

<

S1

SIŁOWNIK
PODNOSZENIA

<

) )
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Pionowa winda za adowcza
09-545.98-00.00-00
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rodkismarowe i eksploatacyjne

Zalecenia dla oleju hydraulicznego
• Shell Tellus S2 V 15

Temperatura pracy: -20 °C dp 60 °C
• Aero Shell Fluid 41

Temperatura pracy: -54 °C dp 90 °C

Wyposa enie specjalne „Zimno”
• Aero Shell Fluid 41 i uszczelnienie w niskich temperaturach 

przed zeszkleniem materia ów uszczelniaj cych
Temperatura pracy: do –40 °C

Oleje przyjazne dla rodowiska
Wraz z rosn c wiadomo ci  ekologiczn  wymaga si  stoso-
wania w urz dzeniach hydraulicznych olejów ulegaj cych bio-
degradacji. Na yczenie dostarczamy przetestowany przez nas 
olej. Temperatura pracy tego oleju wynosi –20°C do 60°C. Pro-
simy o kontakt z nami.
W przypadku zastosowania innych rodzajów oleju mo e doj
do uszkodze  uszczelek si ownika i przeszkadzaj cych odg o-
sów.

Zalecane smary sta e
• Shell Gadus S2
• Porównywalny smar sta y

Dostarczany osprz t

Dostarczany osprz t znajduje si  w katalogu cz ci zamien-
nych w warsztacie wykonuj cym naprawy gwarancyjne. W spi-
sie warsztatów wykonuj cych naprawy gwarancyjne znaj-
dziesz adres najbli szego warsztatu.
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This certificate is comprised of 2 pages and is only valid in its complete form. 
 
Code XL Certificate MBB-LS0108545Z1 Page 1 of 2 

LS0108545Z1

Certificate for securing of cargo with tail lifts 
Requirements specification and load prerequisites 

 
1. Information on the tail lift 
 
Tail lift manufacturer:  MBB LIFTSYSTEMS AG 
 Fockestraße 53 

27777 Ganderkesee 
Tail lift type Standard � tail lift with 2 tilt and 2 lift cylinders 
with platforms: Aluminum and steel 
Lift arm length:  up to 1,100 mm  

 

The tail lifts fulfill the requirements of DIN EN 12642 Code XL  
 
2. Information on types and equipment for tail lifts 
The tail lift is to secure cargos in the location named under point 4 under maintenance of the 
loading conditions named under point 3, if the following equipment components are present: 
 

Permissible 
load 

masses 

Demonstrated 
max. test forces 
(DIN EN 12642) 

2.1. Tail lift 500 � 750 K, 500 � 750 KB, 500 � 750 KSP 
Platform dimensions: Height: 1,200 � 2,000 mm 
 Width: 1,750 � 2,600 mm 
 Bearing bolt diameter Ø25 mm 
Lift arm length: 600 to 800 mm 
Nominal load: 500 kg to 750 kg 

Platform heights : up to 2,000 mm 5,000 kg 1,500 daN 

2.2. Tail lift 500 � 1000 ATHLET quattro and 500 � 1000 rentfix 
Platform dimensions: Height: 1,200 � 2,000 mm 
 Width: 1,750 � 2,600 mm 

  Bearing bolt diameter Ø25 mm 
Lift arm length: 600 to 800 mm 
Nominal load: 500 kg to 1,000 kg 

Platform heights : up to 1,600 mm 8,000 kg 2,400 daN 
Platform heights : up to 1,800 mm 7,500 kg 2,250 daN 
Platform heights : up to 2,000 mm 7,000 kg 2,100 daN 

2.3. Tail lift 1000 K � 1500 KL 
Platform dimensions: Height: 1,200 � 2,600 mm 
 Width: 1,750 � 2,600 mm 
 Bearing bolt diameter Ø28 mm 
Lift arm length: 700 to 900 mm 
Nominal load: 1,000 kg to 1,500 kg 

Platform heights : up to 2,000 mm 12,000 kg 3,600 daN 
Platform heights : up to 2,200 mm 11,000 kg 3,300 daN 
Platform heights : up to 2,400 mm 10,000 kg 3,000 daN 
Platform heights : up to 2,600 mm   9,000 kg 2,700 daN 
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This certificate is comprised of 2 pages and is only valid in its complete form. 
 
Code XL Certificate MBB-LS0108545Z1 Page 2 of 2 

LS0108545Z1

Permissible 
load 

masses 

Demonstrated 
max. test forces 
(DIN EN 12642) 

2.4. Tail lift 1500 � 2500 K, 1500 � 2000 KS, 1500 � 2500 KK 
Platform dimensions: Height: 1,200 � 2,800 mm 
 Width: 1,750 � 2,600 mm 
 Bearing bolt diameter Ø36 mm 
Lift arm length: 700 to 1,100 mm 
Nominal load: 1,500 kg to 2,500 kg 

Platform heights : up to 2,000 mm 16,000 kg 4,800 daN 
Platform heights : up to 2,200 mm 14,500 kg 4,350 daN 
Platform heights : up to 2,400 mm 13,000 kg 3,900 daN 
Platform heights : up to 2,600 mm 11,500 kg 3,450 daN 

Platform heights : up to 2,800 mm 10,000 kg 3,000 daN 

2.5. Tail lift 2000 � 3000 K, 2000 � 3000 KK 
Platform dimensions: Height: 1,200 � 3,000 mm 
 Width: 1,750 � 2,600 mm 
 Bearing bolt diameter Ø40 mm 
Lift arm length: 800 to 1,100 mm 
Nominal load: 2,000 kg to 3,000 kg 

Platform heights : up to 2,000 mm 21,000 kg 6,300 daN 
Platform heights : up to 2,200 mm 19,000 kg 5,700 daN 
Platform heights : up to 2,400 mm 17,000 kg 5,100 daN 
Platform heights : up to 2,600 mm 15,000 kg 4,500 daN 

Platform heights : up to 2,800 mm 13,000 kg 3,900 daN 
Platform heights : up to 3,000 mm 11,000 kg 3,300 daN 

The condition of the tail lifts is to be inspected regularly according to VDI 2700. 
3. Information on the loading 
 

 

The tail lifts are in the position to secure cargos in the location named under point 4 under 
maintenance of the listed equipment named under point 3 under the following loading conditions: 
 

�  Sliding-friction value of a least D = 0.30 
�  Form-fit loading against driving direction 
�  Loading with clearance at least tail lift width less 10 cm 

 
4. Information on load 
 
The tail lift is assured for the following cargos under maintenance of the conditions listed 
under point 2 and 3, according to the parameters of recognized rules of technology, e.g. 
acceleration values according to DIN EN 12195-1, of the VDI directives 2700 following pages 
and the certificates and appraisals.  
 

 General cargo 
 Palletized loading 

 
 
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG MBB LIFTSYSTEMS AG 
 Ganderkesee 
Hannover, 25/3/2008 
 
 
 
Martin Keller Signature of the responsible party 
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Spis hase

A
Agregat hydraul. 14

B
Blok zaworowy 132, 134
Boczny element obs ugowy 39
Boczny pulpit sterown. 14

C
Comiesiêczna konserwacja 128
Coroczna konserwacja 131
Cz ci zamienne 179
Czujnik nachyl. 14
Czyszczenie 122

D
Dane techniczne 158
Definicje poj 31
Domont. uchwyt 14
Drek przytrzym. platformê 14
Dwa rêczne w aczniki kablowe 88

E
easy move 56, 60
Element obs ugowy

boczny 39
Dwa rêczne w aczniki kablowe 88
Prze cznik no ny 94
r czny w cznik kablowy 96, 98, 101
Specjalne elementy obs ugowe 106, 

108, 110
zdalna obs uga radiowa 

(standard) 104

F
Filtr ssania 132, 134
Filtr wentylacyjny 132, 134

G
Gniazda smarowe zaworowe kulkowe z 

ko cówk  sto kow 124

H
Hydrauliczne wsporniki podpieraj ce 26

K
Kod przycisku 25, 37

programowanie 112
Konserwacja 116

comiesiêczna 128
coroczna 131
przed uruchomieniem 121
w zale noœci od czêstotliwoœci 

zastosowania 122
Kontrola 123

urz dzeñ zabezpieczaj cych 121
Kontrola akumulatora 122
Kontrola instalacji hydraulicznej 130
Kontrola nakrêtek 130
Kontrola œrub 130
Kontrola poziomu oleju 128
Kontrola szczotek wêglowych 122
Kontrole 136
Kwalifikacje personelu 7

L
Licznik serwisowy 113
o yska nie wymagaj ce konserwacji 131
o yska zabezpieczenia przed 
stoczeniem 124

M
Mechaniczne wsporniki podpieraj ce 26
Modele wind za adowczych 12
Modele wind za ad. 14
modeli 14
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N
Nachylenie platformy 22, 32

O
Obci enie u ytkowe 159
Olej 123, 128
Olej hydrauliczny

oleje przyjazne dla rodowiska 179
wymiana 131, 134
zalecenia 179

Opaska mocuj ca 134
Opuszczanie platformy 31
Osprz t 179
Otwieranie platformy 31

P
Pielêgnacja 116
Pionowe windy za adowcze 21
Platforma

nachylenie platformy 31
opuszczanie 31, 32, 39
otwieranie 31, 32, 39
podnoszenie 31, 33
poruszanie 30
rozk adanie 31, 32, 39
roz adunek 33
sk adanie 31, 33, 39
ustawianie w pozycji poziomej 31, 39
wsuwanie 31, 33, 39
wysuwanie 31, 39
za adunek 33
zamykanie 31, 33, 39
zrównanie z ziemi 31

Podnoszenie platformy 31
Pojemno  akumulatora 158
Pr dnice pr du przemiennego 158
Przegl d

standardowe windy za adowcze 12
windy sk adane za adowcze 13
windy za adowcze wsuwane pod 

spód 13
Przegl d modeli 12

Przegld modeli 14
Prze cznik kluczykowy 25, 36
Prze cznik no ny 94
Prze acznik obrotowy 39
Prze acznik uchylny 39
Prze cznik w kabinie kierowcy 24, 36
Prze . nony 14
Prze . przechyl. 14
Przycisk 39
Pulpit sterowniczy 12

R
R czny w cznik kablowy 96, 98, 101
Rozk adanie platformy 31

S
Schematy po cze  hydraulicznych 165
Sk adanie platformy 31
Smarowanie smarem ciek ym 123
Smarowanie smarem sta ym 123
Specjalne elementy obs ugowe 106, 108, 

110
rodki eksploatacyjne 179
rodki smarowe 179
ruba spustowa oleju 132, 134

Standardowa, zdalna obs uga 
radiowa 104

Standardowe windy zaadowcze 14
Standardowe windy za adowcze 17
Sterowanie dwurêczne 39

Przyciski 52
wsporniki hydrauliczne 44, 46

Sterowanie dwur czne
easy move 56

Sterowanie jednorêczne 39
wsporniki hydrauliczne 50

Sterowanie jednor czne
easy move 60

Sterowanie w kabinie kierowcy 37
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T
Technika wsuwania pod spód 19

U
Urz dzenia ostrzegawcze 121
Urz dzenia zabezpieczaj ce 121
Urzdz. zabezp. przed wjech. pod pojazd z 

ty u 14
Ustawianie platformy w pozycji 

poziomej 32
Ustawienie nachylenia platformy 32
Usterki 137

Tabela ze œrodkami zaradczymi w 
przypadku usterek 148, 154

tabele ze rodkami zaradczymi w 
przypadku usterek 139

W
Winda za adowcza 31

nachylenie platformy 31
opuszczanie 31, 32, 39
otwieranie 31, 32, 39
podnoszenie 31, 33
poruszanie 30
rozk adanie 31, 32, 39
roz adunek 33
sk adanie 31, 33, 39
ustawianie w pozycji poziomej 31, 39
w czanie 24
wst pne ustawienie 22
wsuwanie 31, 33, 39
wy czanie 36
wysuwanie 31, 32, 39
za adunek 33
zamykanie 31, 33, 39
zrównanie z ziemi 31

Windy za adowcze sk adane 20
Windy za adowcze wsuwane pod spód 18
Wskazówka ostrzegawcza 8
Wsporniki œlizgowe w szynach 

przesuwnych 125
Wsporniki podpieraj ce

hydrauliczne 26
mechaniczne 26

Wsporniki podpieraj ce
hydrauliczne 44

Wst pne ustawienie windy 
za adowczej 22

Wsuwanie platformy 31
Wy cznik g ówny 136
Wy cznik g ówny akumulatora 25, 37
Wysuwanie platformy 31, 32
Wyszukiwanie b dów 113

Z
Zakres dostawy 11
Zakres temperatury 158
Zamykanie platformy 31
Zbiornik oleju hydraulicznego 132, 134
Zdalna obs uga radiowa 104
Zrównanie platformy z ziemia 42
Zrównanie platformy z ziemi 22, 32
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