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K tomuto návodu

Tento návod obsahuje d ležité informace pro bezpe nou a od-
bornou montáž, obsluhu, údržbu a odstra ování jednoduchých 
poruch zvedací plošiny MBB PALFINGER.

Než za nete s zvedací plošinou pracovat, p e t te si celý 
návod a zvlášt  pak kapitolu „D ležité bezpe nostní infor-
mace“.

Další dokumentace
• Návod k montáži
• Montážní výkres
• Katalog náhradních díl  (online)
• Revizní kniha
• Kontrola montáže (na p ání)
• Stru ný návod k obsluze (volitelné)
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D ležité bezpe nostní informace

Zvedací plošina MBB PALFINGER byla vyrobena podle sou-
asného stavu techniky a uznávaných bezpe nostn  technic-

kých pravidel. P esto hrozí nebezpe í osobních a v cných 
škod, pokud nebudete dodržovat následující všeobecné bez-
pe nostní pokyny a výstražné pokyny p ed pokyny k zacházení 
v tomto návodu.

P ed obsluhou zvedací plošiny si proto tento návod d -
kladn  a kompletn  p e t te.
Návod uložte tak, aby byl kdykoli p ístupný pro všechny uži-
vatele.
Pokud vozidlo se zvedací plošinou prodáte nebo zap j íte, 
p edejte je vždy s tímto návodem k obsluze.

Použití k ur enému ú elu
Používejte zvedací plošinu výlu n  k nakládání a vykládání 
zboží. P itom smí na plošin  jet pouze obsluhující osoba.

Dodržujte omezení výkonu uvedená v technických datech.
Používání k ur enému ú elu zahrnuje i to, že si p e tete a po-
chopíte tento návod a zvlášt  pak kapitolu „D ležité bezpe -
nostní informace“.
Používání v rozporu s ur ením je takové, když zvedací plošinu
• použijte mimo oblasti použití, které jsou uvedeny v tomto ná-

vodu,
• za provozních podmínek, které se liší od podmínek popsa-

ných v tomto návodu.

Kvalifikace personálu
Tuto zvedací plošinu smí obsluhovat pouze:
• ten, kdo etl a pochopil tento návod – a p edevším kapitoly 

„D ležité bezpe nostní informace“ a „Obsluha obecn “
• ten, kdo se seznámil s funkcí a manipulací se zvedací ploši-

nou.

Výstražná upozorn ní v tomto návodu
V tomto návodu jsou výstražná upozorn ní p ed požadavky na 
manipulaci, p i nichž hrozí nebezpe í osobních nebo v cných 
škod. 
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Výstražné pokyny mají tuto strukturu:

Popsaná opat ení k odvrácení nebezpe í se bezpodmíne n  
musí dodržovat!
Signální slovo uvádí závažnost nebezpe í: 

Toto musíte dodržovat

Všeobecné pokyny
• Vozte tento návod stále ve vozidle.
• Konstruk ní zm ny smí provád t pouze smluvní dílny MBB 

PALFINGER. Vaše nejbližší smluvní díla a další kontaktní in-
formace jsou v seznamu dílen.

• P i údržb  používejte pouze originální náhradní díly od MBB 
PALFINGER.

• Dodržujte všechny použitelné p edpisy o ochran  zdraví p i 
práci.

SIGNÁLNÍ 
SLOVO

Popis druhu a zdroje nebezpe í
Popis následk  p i nedodržení

Popis opat ení k odvrácení nebezpe í

Signální slovo Použití

NEBEZPE Í!
Ozna uje bezprost edn  hrozící velké nebez-
pe í, které ur it  vede k vážným nebo dokonce 
smrtelným zran ní, když se nebezpe í neod-
vrátí.

VÝSTRAHA!
Ozna uje možné nebezpe í, které m že vést k 
vážným nebo dokonce smrtelným zran ní, když 
se nebezpe í neodvrátí.

POZOR!
Poukazuje na potenciáln  nebezpe nou situaci, 
která m že vést ke st edn  t žkým nebo lehkým 
zran ním nebo v cným škodám, pokud se ne-
odvrátí.
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P i zapnutí
• Denn  p ed zapnutím zvedací plošiny zkontrolujte, jestli jsou 

všechna bezpe nostní a výstražná za ízení v po ádku a 
funk ní.

• Výstražné praporky
• Výstražná sv tla
• Madla
• Zarážka

B hem provozu
• Zajist te, aby zvedací plošina byla p ed za átkem provozu 

odjišt ná.
• Zajist te dostate né osv tlení zvedacího prostoru.
• Nikdy na zvedací plošin  nedopravujte osoby.
• Zvedací plošinu vždy nakládejte tak, aby hmotnost byla roz-

d lena rovnom rn .
• Zajist te ložnou hmotnost na zvedací plošin  tak, aby ne-

mohla spadnout. Nezabrzd né pojízdné kontejnery smíte na 
zvedací plošin  p epravovat pouze tehdy, když je zajistíte 
zarážkami proti samovolnému pohybu.

• Oblast pohybu kolem vozidla udržujte volný.

P ed údržbou
• Vypn te hlavní vypína  baterie nebo odpojte kost icí pásku.
• P ed vým nou zajist te nebo odleh ete pružiny.
• Když uniká hydraulický olej, nesahejte do jeho proudu.

• P  údržbá ských innostech pod plošinou zajist te jezdec 
proti pohybu dol .

P i likvidaci
• Oleje a filtry likvidujte podle platných ustanovení své zem .
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MBB PALFINGER – Zvedací plošina

Srde n  blahop ejeme k získání nové zvedací plošiny od vý-
robce MBB PALFINGER!
S více než 50 lety zkušeností v oblasti hydraulických zvedacích 
plošin je dnes MBB PALFINGER GmbH jedním ze sv tových 
v d ích výrobc  t chto extrémn  užite ných zvedacích sys-
tém .
S zvedacími plošinami zna ky MBB PALFINGER, ale i d ív j-
šími zna kami jako Hubfix, Interlift a Hayons, se dnes setká-
váte ve více než 40 zemích sv ta. P es 100 000 zvedacích plo-
šin z podniku v Brémách je na všech 5 kontinentech. 
Jedine ná servisní sí  s více než 2 500 servisními místy pouze 
v Evrop  je zárukou optimální logistiky bez hranic.
Vaše nová zvedací plošina MBB PALFINGER má inova ní a 
spolehlivou techniku. Naši pracovníci ji vyrobili s velkou pé í. 
To je nejlepší p edpoklad pro dlouhou a bezporuchovou život-
nost. 
Abyste se s obsluhou své nové zvedací plošiny seznámili, pro-
síme vás, abyste si následující návod k obsluze pe liv  p e-
etli. Naleznete zde také pot ebné bezpe nostn  technické po-

kyny k provozu zvedací plošiny.
Pokud budete mít následn  další dotazy ke své zvedací plo-
šin , je vám k dispozici servisní tým MBB PALFINGER.
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Rozsah dodávky

• zvedací plošina
• nálepka – pokyny VEHH
• velký typový štítek (pro plošinu)
• malý typový štítek (pro zvedací mechanismus)
• štítek pro jednotku na ochranu p ed podjetím (UFE)
• graf zatížení
• návod k obsluze
• revizní kniha
• spoušt cí sada skládající se z:

• certifikát pro jednotku na ochranu p ed podjetím
• návod k montáži
• stru ný návod k obsluze
• velký štítek TÜV
• malý štítek TÜV
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Takto naleznete sv j model

Ke každému modelu zvedací plošiny je v tomto návodu k ob-
sluze p i azeno písmeno (A až V). Toto písmeno pak naleznete 
na za átku každé kapitoly, která obsahuje informace o vašem 
modelu zvedací plošiny. Následující p ehled uvádí, která pís-
mena jsou platná pro váš model.

Všimn te si také nových ozna ení platných od roku 2014 v 
pravém sloupci p ehledu.

Standardní zvedací plošiny

bo ní ovládací prvek K 

Model s jedním válcem

minifix

A
350 K – 3000 K MBB C 1000 S – C 3000 S
1250 KL – 2000 KL MBB C 1250 LD – C 2500 L
1500 KS – 2000 KS MBB C 1500 SZ – C 2000 LZ
1500 KK – 2500 KK MBB C 1500 SK – C 2500 SK
500 KB – 750 KB
500 KSP – 750 KSP
500 K1TL/R – 1000 K1TL/R
500 K2TL/R – 1000 K2TL/R

MBB C 750 SPLD/SPRD –
C 1000 SPL/SPR

500 KRM
500 duo – 750 duo
750 Athlet quattro – 
1000 Athlet quattro MBB C 750 LD – C 1000 L

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

C 1500 ML PRO
750 M/MA
750 MSP MBB C 750 S

500 neo – 750 neo MBB C 500 LD – C 750 L
750 M1TL/R MBB C 750 SPL/SPR
2000 PTG MBB C 2000 LX

B
500 GBL MBB C 500 LG

C
350 minifix – 500 minifix MBB C 350 VAN – C 500 VAN
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Elektrické válce

Zasouvací zvedací plošiny

Plošina s jedním kloubem

Plošina se dv ma klouby

Skládací zvedací plošiny

Model se 4 válci

Model se 2 válci

Model s jedním válcem

Vertikální zdviže

Standardní vertikální zdviž

E
1000 E MBB C 1000 E

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

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

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

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

M
unifold
500 Tuck-under MBB F 500 L

V
4000 V MBB V 4000 S
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P ehledy model

Standardní zvedací plošinyA

2 Madlo nástavby (není 
sou ástí dodávky)

3 Bo ní ovládací panel
4 Hydraulický agregát
5 Ochrana proti podjetí
6 Spína  sklonu b13, 

sníma  sklonu b15
7 Spína  sklonu b16, 

sníma  sklonu b15
10 Nožní spína

11 Nájezdová kolejnice 
(zarážka, volitelná)

12 T žišt  ložné hmotnosti
13 Výstražná sv tla 

(volitelná)
14 Plošina
17 Torzní rám
18 Zdvihací válce
19 Skláp cí válce
21 Trubka stativu
22 Ru ní kabelový ovlada

2
3

3

4

5

10
11

14

12
13

17

18
19

21

22

6

7
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Standardní zvedací plošinyB

2 Madlo nástavby (není 
sou ástí dodávky)

4 Hydraulický agregát
5 Ochrana proti podjetí
9 Zábradlí

12 T žišt  ložné hmotnosti
14 Plošina
17 Torzní rám
18 Zdvihací válce
22 Ru ní kabelový ovlada

2

4

5

9

17

18

22

1412



16

Standardní zvedací plošinyC

2 Madlo nástavby (není 
sou ástí dodávky)

3 Bo ní ovládací panel
4 Hydraulický agregát
6 Spína  sklonu b13
10 Nožní spína
11 Nájezdová kolejnice 

(zarážka, volitelná)
12 T žišt  ložné hmotnosti

13 Výstražná sv tla 
(volitelná)

14 Plošina
17 Torzní rám
18 Zdvihací válce
19 Skláp cí válce (zakryto 

pod plošinou)
21 Trubka stativu

2

3

3

6

1011121413 13

17
18

19

21

4
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Standardní zvedací plošina s elektrickými 
válci

E

2 Madlo nástavby
(není sou ásti dodávky)

3 Bo ní ovládací panel
4 Výkonnostní díl
5 Ochrana proti podjetí
6 Sníma  sklonu b15
7 Sníma  sklonu b15
10 Nožní spína
11 Nájezdová kolejnice 

(zarážka, volitelná)

12 T žišt  ložné hmotnosti
13 Výstražná sv tla

(volitelná)
14 Plošina
17 Torzní rám
18 Zdvihací válce
19 Skláp cí válce
21 Trubka stativu
22 Ru ní kabelový ovlada
23 Shrnovací m ch

2

3

3

4

5

6

7

10

1311
12

14

17

18

19

22

21

23
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Zasouvací zvedací plošinyF G

1 Pojezdové kolejnice
2 Madlo nástavby 

(není sou ásti dodávky)
3 Bo ní ovládací panel
4 Hydraulický agregát
6 Spína  sklonu b13, 

sníma  sklonu b15
7 Spína  sklonu b16, 

sníma  sklonu b15
8 Vodicí kladka
10 Nožní spína  (volitelný)
11 Nájezdová kolejnice 

(zarážka, volitelná)

12 T žišt  ložné hmotnosti
13 Výstražná sv tla 

(volitelná)
15 Skládací díl plošiny
16 Pevný díl plošiny
17 Torzní rám
18 Zdvihací válce
19 Skláp cí válce
21 Trubka stativu
22 Ru ní kabelový ovlada
24 Válec pojezdu

3

24

12
1311

15

10

4

2

1

3
16

21

19
18

17

6

8

7

22
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Zasouvací technika

1 Pojezdové kolejnice
15 Skládací díl plošiny
17 Torzní rám
23 Balík plošiny

X  P epravní poloha
Y  Provozní poloha

F
X

Y

15

1

17

G
X

Y

23
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Skládací zvedací plošinyK L M

2 Madlo nástavby 
(není sou ásti dodávky)

3 Bo ní ovládací panel
4 Hydraulický agregát
5 Ochrana proti podjetí
6 Spína  sklonu b13, 

sníma  sklonu b15
7 Spína  sklonu b16, 

sníma  sklonu b15
8 Vodicí kladka
10 Nožní spína  (volitelný)
11 Nájezdová kolejnice 

(zarážka, volitelná)

12 T žišt  ložné hmotnosti
13 Výstražná sv tla 

(volitelná)
15 Skládací díl plošiny
16 Pevný díl plošiny
17 Torzní rám
18 Zdvihací válce
19 Skláp cí válce
20 Kladka na ochran  p ed 

podjetím
21 Trubka stativu
22 Ru ní kabelový ovlada

3

2

3

7

8

1011
12

13

16
17

22

18

19
20
21

4

5

6

15
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Vertikální zdvižeV

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1011

12

13

14

15

16

17

1 Agregát s olejovou nádrží
2 Ru ní kabelový ovlada  1
3 Ru ní kabelový ovlada  2
4 Paluba vozidla 2
5 Paluba vozidla 1
6 Hydraulické hadice 

(spojení k agregátu)
7 Vodicí rám
8 Zavírací válec
9 Zarážka sm ru vozidla

10 Sníma  sklonu b15 
(nastaveno z výroby, 
polohu nem te)

11 Výstražné sv tlo
12 T žišt  ložné hmotnosti
13 P ejezdový m stek 

(zarážka vn jší sm r)
14 Skláp cí válce
15 Zábradlí
16 Jezdec
17 Portálová klapka
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P ednastavení zvedací plošiny

V této kapitole naleznete základní nastavení, která umož ují 
pohodlné a bezpe né používání plošiny.

as se ízení vyrovnání podlážky
Jenom u za ízení E se spína em sklonu b13 m že dílna stano-
vit asový bod, když plošina po dosednutí na podlahu p echází 
do skláp cího postupu (vyrovnání podlážky).

Pro se ízení asového bodu vyrovnání podlážky:
Povolte upev ovací šroub na spína i sklonu b13 (6).
Aby k vyrovnání podlážky došlo „d íve“, oto te spína em 
sklonu b13 (6) o n kolik milimetr  ve sm ru hodinových ru-
i ek.

Aby k vyrovnání podlážky došlo „pozd ji“, oto te spína em 
sklonu b13 (6) o n kolik milimetr  proti sm ru hodinových 
ru i ek.
Upev ovací šroub na spína i sklonu b13 (6) zase dotáh-
n te.
Zkontrolujte, jestli nyní plošina p echází do skláp cího po-
stupu ve vámi požadované dob .
Zkontrolujte, jestli je pérovka namontovaná i mezi spína-
em sklonu a šroubem, a pojistný plech ohn te.
asový bod, kdy se má plošina naklán t, je nyní p ednasta-

vený. Plošina se naklání d íve nebo pozd ji podle nasta-
vení.

P ednastavení sklonu plošiny
Poté, co se plošina zvedne ze zem , zaujme zase vámi nasta-
venou polohu. Máte tedy možnost sklon plošiny individuáln  
nastavit trochu výše nebo níže.

Nastavte požadovanou horní polohu pomocí tla ítka „Ote-
v ít/zav ít“ na ovládacím panelu (viz „Ovládací prvky“ od s. 
37). Toto je možné pouze u sníma e sklonu b15 na plošin .

A C F

6

HORIZONTAL

250 mm

A E F G K
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Obsluha obecn

V této kapitole naleznete základní informace, které p i obsluze 
musíte dodržovat. Tyto informace se vztahují na všechny mo-
dely zvedacích plošin.

Pozorn  si p e t te celou kapitolu a zvlášt  následující vý-
stražné pokyny.

Upozorn ní: Pro informaci k doporu ené kapacit  baterie viz p íslušná 
tabulka na S. 144.

POZOR! Nebezpe í vybití baterie!
Když je vedle stojící logo zobrazeno na ovládacím prvku vaší 
zvedací plošiny, je plošina vybavena systémem monitorování 
baterie (BÜW).
Když kapacita baterie klesne pod mezní hodnotu, ozve se 
houka ka a zvedací plošina se automaticky vypne, aby se 
baterie šet ila. Nap tí baterie je nyní tak nízké, že je možné 
jenom jedno nastartování motoru. Když budete zvedací plo-
šinu používat i nadále, m že se stát, že už vozidlo nenastar-
tuje!

Když se ozve houka ka, ihned na startujte motor vozidla, 
aby se baterie zase nabila!

BÜW
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Zapnutí zvedací plošiny

Pro zapnutí zvedací plošiny existují podle model  ty i mož-
nosti:
• Spína  v kabin  idi e
• Uzamykatelný p epína  na bo ním ovládacím prvku
• Kód tla ítek na bo ním ovládacím prvku
• Hlavní vypína  baterie

Pro zapnutí zvedací plošiny pomocí spína e v kabin  idi e:
P epn te spína  v kabin  idi e na „ZAP“.
Ozna ení na spína i už není vid t.
P ipravenost k provozu zvedací plošiny je indikována optic-
kým signálem v kabin  idi e.
Když je vozidlo vybaveno blokováním startéru, nelze vozi-
dlo nastartovat.

POZOR! Nebezpe í zran ní nebo v cné škody p i nedostate ném 
zajišt ní!
Když nebudete dodržovat následující body, mohou se zranit 
osoby a vzniknout v cné škody na vašem vozidle, zvedací 
plošin  nebo jiných vozidlech:

P ed za átkem práce se ujist te, že všechna bezpe -
nostní a výstražná za ízení jsou namontovaná a funk ní.
Zastavujte pouze na místech, kde je to podle pravidel sil-
ni ního provozu povoleno.
Zajist te vozidlo proti samovolnému rozjezdu nap . ru ní 
brzdou, za azenou rychlostí nebo podkládacími klíny.
P ed za átkem nakládání nebo vykládání vozidla zajist te 
ve ejnou komunikaci výstražnými praporky nebo sv tly. 
Zajistit musíte hlavn  ovládací sou ásti zvedací plošiny, 
které zasahují do plynulosti dopravy.
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Pro zapnutí zvedací plošiny pomocí uzamykatelného 
p epína e (26) na bo ním ovládacím prvku:

Klí  zasu te do klí ové dírky uzamykatelného p epína e a 
oto te ve sm ru hodinových ru i ek.
P ipravenost k provozu zvedací plošiny je indikována optic-
kým signálem v kabin  idi e.

Pro zapnutí zvedací plošiny pomocí kódu tla ítka na bo ním 
ovládacím prvku:

Zadejte kód tla ítka pomocí kombinace tla ítek pro zvedání 
a zav ení (viz „Programování kódu tla ítek“ od s. 106).
P ipravenost k provozu zvedací plošiny je indikována optic-
kým signálem v kabin  idi e.

Pro zapnutí zvedací plošiny pomocí hlavního vypína e bate-
rie:

Otá ejte hlavní vypína  baterie ve sm ru hodinových ru i-
ek, dokud nezapadne zarážka.

P ipravenost k provozu zvedací plošiny je indikována optic-
kým signálem v kabin  idi e.

26
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Vysunutí op rných patek na vozidle

Vozidla s mechanickými op rnými patkami
Mechanická op rná patka zamezuje poškození rámu. Když vo-
zidlo zatížíte, patky prokluzují.
Pro vysunutí mechanické op rné patky:

Uvoln te blokovací za ízení.
Op rnou patku spus te až na zem.
Blokovací za ízení ru n  dotáhn te.

Vozidla s hydraulickými op rnými patkami
Pro vysunutí hydraulické op rné patky viz „Obsluha s obou-
ru ním ovládáním a hydraulickými vzp rami“ od s. 42.

POZOR! Poškození vozidla!
Rám vozidla se m že poškodit p i nedostate né nosnosti 
podkladu nebo špatn  ustavenou hydraulickou patkou.

Ujist te se, že nosnost podkladu pro op rnou patku je do-
state ná!
Vozidlo nikdy nezvedejte pomocí hydraulické op rné 
patky!
Op rnou patku b hem nakládání vozidla n kolikrát na-
stavte.

POZOR! Nebezpe í zran ní nebo poškození u vozidel s 
pneumatickým pérováním
Když pneumatické pérování svého vozidla nezablokujete, ná-
pravy se zcela odleh í a hmotnost se p enese na op rnou 
patku. P itom se mohou zranit osoby a poškodit zvedací plo-
šina, vozidlo nebo náklad.

Ovládací pá ku pneumatického pérování ve svém vozidle 
p epn te do polohy „blokováno“!
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Zasunutí op rných patek na vozidle

Zasunutí mechanické op rné patky
Uvoln te blokovací za ízení.
Zasu te op rnou patku nahoru do p epravní polohy.
Blokovací za ízení ru n  dotáhn te.

Zasunutí hydraulické op rné patky

Pro zasunutí hydraulické op rné patky viz „Obsluha s obou-
ru ním ovládáním a hydraulickými vzp rami“ od s. 42.

POZOR! Nebezpe í poškození rámu!
U vozidel s pneumatickým pérováním m že dojít k úplnému 
p esunutí hmotnosti na op rou patku.

Než op rnou patku zasunete, vozidlo pomocí pneumatic-
kého pérování nadzvedn te tak, aby se op rná patka od-
leh ila.
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Pohyb plošiny

Jak plošinou pohybujete, závisí na vašem modelu a na p ísluš-
ném bo ním ovládacím prvku. P íslušný návod naleznete v ka-
pitole „Ovládací prvky“ od s. 37.

POZOR! Nebezpe í zran ní a v cných škod p i pohybu plošiny!
Osoby se mohou p i automatickém pohybu plošiny zranit. Vo-
zidla a další p edm ty, které jsou v oblasti pohybu, se mohou 
poškodit. Ložná hmotnost m že spadnout a poškodit nebo 
zranit osoby.

Ujist te se, že za vozidlem je dostatek místa pro zvedací 
plošinu.
B hem pohybu plošiny udržujte osoby v dostate né vzdá-
lenosti od oblasti pohybu.
B hem pohybu plošiny sleduje ložnou hmotnost, oblast 
pohybu a místa sev ení s vozidlem.
Dávejte pozor na to, aby se ovládací prvky používaly 
pouze pro pohyby plošiny.
Sklon plošiny se izujte pouze v nezatíženém stavu.

POZOR! Nebezpe í zran ní p i nedostate ném zachycení nebo p i 
nedostatku místa na plošin !
Osoby mohou z plošiny spadnout a zranit se.

P i nakládání plošiny nechte dostatek volného místa pro 
osobu obsluhy (minimáln  50 x 60 cm).
Na plošin  se smí dopravovat vždy jenom jedna osoba, 
která obsluhuje plošinu.
Nikdy se nedržte naloženého b emena, ale vždy madla 
na nástavb !
Zatímco se plošina pohybuje, sledujte ložnou hmotnost a 
oblast pohybu.



29

Definice pojm
Plošinu m žete:

• Otvev ení
Plošina se otev e a pohybuje se ze svislé p epravní polohy 
do požadované provozní polohy. Tato poloha se uloží do pa-
m ti a po vyrovnání podlážky se do ní zase najede.

• Zav ení
Plošina se zav e a pohybuje se z vodorovné provozní polohy 
do svislé p epravní polohy.

• Vysunutí
Plošina vyjede pod vozidlem ven.

• Zasunutí
Plošina zajede pod vozidlo.

• Rozložení
Plošina se rozloží z p epravní polohy do provozní polohy.

• Složení
Plošina se složí z provozní polohy do p epravní polohy.

• Spušt ní
Plošina se ve vodorovné poloze pohybuje dol .

• Zvedání
Plošina se ve vodorovné poloze pohybuje nahoru.
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• Vyrovnání podlážky
Po spušt ní se plošina sklopí z provozní polohy a položí se 
na zem.
Skládací modely M se skláp jí postupn  b hem spoušt ní.

• Vodorovná poloha
Než se plošina zvedne ze zem , sklopí se do vodorovné pro-
vozní polohy, která se uložila do pam ti p i otvírání.
Skládací modely M se skláp jí do vodorovné provozní po-
lohy postupn  b hem zvedání.

• Se ízení sklonu plošiny
Plošina se skloní rovn ji nebo šikm ji do požadované pro-
vozní polohy.

Otev ení/rozložení/vysunutí plošiny a se ízení 
sklonu plošiny

Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Otev ete, rozložte nebo vysu te zvedací plošinu podle mo-
delu pomocí bo ního ovládacího prvku, nožního spína e 
nebo ru ního kabelového ovlada e, jak je popsáno v kapi-
tole „Ovládací prvky“ od s. 37.
Podle modelu oto te oto ným p epína em k otev ení p íp. 
zav ení plošiny, jak je popsáno v kapitole „Ovládací prvky“ 
od s. 37, až nezatížená plošina dosáhne požadované po-
lohy.

Spušt ní plošiny
Zatímco plošina klesá, z stává ve vodorovné poloze. Po do-
sednutí plošiny na zem se plošina skloní, až hrana plošiny p i-
léhá k zemi.

Plošinu spus te podle modelu pomocí bo ního ovládacího 
prvku, nožního spína e nebo ru ního kabelového ovla-
da e, jak je popsáno v kapitole „Ovládací prvky“ od s. 37.
Plošina se pomalu spustí a automaticky dosedne na zem.
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Zvednutí plošiny
Než se plošina zvedne, skloní se do vodorovné polohy. Za-
tímco se plošina zvedá, z stává ve vodorovné poloze.

Plošinu zvedn te podle modelu pomocí bo ního ovláda-
cího prvku, nožního spína e nebo ru ního kabelového 
ovlada e, jak je popsáno v kapitole „Ovládací prvky“ od s. 
37.

Zav ení/složení/zasunutí plošiny
Zav ete, složte nebo zasu te zvedací plošinu podle modelu 
pomocí bo ního ovládacího prvku, nožního spína e nebo 
ru ního kabelového ovlada e, jak je popsáno v kapitole 
„Ovládací prvky“ od s. 37.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).

Naložení nebo vyložení plošiny

POZOR! Poškození zvedací plošiny p i chybném naložení!
Když se zvedací plošina naloží p íliš nebo nerovnom rn , 
m že se poškodit.

Nakládejte plošinu maximáln  hmotností, která je uve-
dena v kapitole „Technické údaje“ od s. 144. P itom zo-
hledn te i hmotnost dopravované osoby. Tabulku zatížení 
naleznete na bo ním ovládacím prvku.
Plošinu nakládejte uprost ed. T žišt  ložné hmotnosti by 
m lo ležet co nejblíže k vozidlu. Pokud plošinu nakládáte 
z jedné strany, smí být hmotnost ložné hmotnosti maxi-
máln  50% p ípustné ložné hmotnosti.
Nebrzd né pojízdné kontejnery nakládejte jenom tehdy, 
když je na zvedací plošin  zarážka proti samovolnému 
pohybu (nájezdové kolejnice nebo žlábky). Nebrzd né 
pojízdné kontejnery vždy s touto zarážkou.
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Naložení nebo vyložení plošiny na zemi
P ivezte nebo naložte ložnou hmotnost na plošinu.
Pojízdný kontejner zajist te brzdicím za ízením p íp. zaráž-
kou proti samovolnému pohybu na zvedací plošin .

Naložení nebo vyložení plošiny na ramp

Pro nakládku vozidla na ramp  máte dv  možnosti:
1. M žete použít samostatný p ejezdový m stek. P itom se 

ujist te, že pod rampou je dostatek místa pro zvedací 
plošinu (viz obrázek vlevo)!

2. Jako p ejezdový m stek m žete na rampu použít i 
samotnou zvedací plošinu. P itom se ujist te, že hrana 
plošiny sahá minimáln  150 mm p es rampu (viz obrázek 
vlevo).

Upozorn ní: Nelze p ekro it maximální zatížení.

Zvedací plošiny jsou vybaveny plovoucí polohou. Plovoucí po-
loha je bezpe nostn  technická funkce. Když vozidlo p i naklá-
dání klesne, zp sobí to, že plošina se automaticky p izp sobí. 
Neplatí to pro vertikální zdviže.

POZOR! Nebezpe í zran ní!
Osoby mohou z plošiny spadnout a zranit se.

Plošinu naložte tak, aby z stal dostatek volného místa 
pro osobu obsluhy (minimáln  50 x 60 cm).

POZOR! Nebezpe í p evrácení p i vykládání na ramp !
Pokud p i nakládání nebo vykládání vozidla na ramp  exis-
tuje hrana mezi rampou a plošinou, mohou osoby spadnout.

P i vykládání vozidla s pneumatickým pérováním spouš-
t jte plošinu ru n .

min. 150 mm
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P i vykládání plovoucí poloha nep sobí. Plošinu musíte spustit 
sami. Tak zamezíte, aby na konci plošiny vzniklo místo s ne-
bezpe ím zakopnutí.
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Vypnutí zvedací plošiny
Zvedací plošinu m žete vypnout až tehdy, když je zav ená 
p íp. složená.

Pro vypnutí zvedací plošiny existují podle model  ty i mož-
nosti:
• Spína  v kabin  idi e
• Uzamykatelný p epína  na bo ním ovládacím prvku
• Kód tla ítek na bo ním ovládacím prvku
• Hlavní vypína  baterie

Pro vypnutí zvedací plošiny pomocí spína e v kabin  idi e:
P epn te spína  na kontrolním p ístroji v kabin  idi e na 
„VYP“.
Optický signál, který indikuje p ipravenost zvedací plošiny k 
provozu, zhasne. Zvedací plošina je nyní vypnutá.

Pro vypnutí zvedací plošiny pomocí uzamykatelného 
p epína e (26) na bo ním ovládacím prvku:

Klí  zasu te do klí ové dírky uzamykatelného p epína e a 
oto te proti sm ru hodinových ru i ek.
Klí  vytáhn te.
Optický signál, který indikuje p ipravenost zvedací plošiny k 
provozu, zhasne. Zvedací plošina je nyní vypnutá.

POZOR! Nebezpe í zran ní nebo škody p i nezajišt né zvedací 
plošin !
Když se zvedací plošina b hem jízdy necht n  rozloží a za-
sahuje do plynulosti dopravy, m že dojít ke zran ní osob 
nebo poškození v cí silni ním provozu na ve ejných komuni-
kacích.

Zvedací plošinu po složení a p ed za átkem jízdy zajis-
t te.
Zkontrolujte, jestli výstražná sv tla (25) na kabin  idi e 
zhasla.

26
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Pro vypnutí zvedací plošiny pomocí kódu tla ítka na bo ním 
ovládacím prvku:

Zadejte kód tla ítka pomocí kombinace tla ítek pro zvedání 
a zav ení (viz „Programování kódu tla ítek“ od s. 106).
Optický signál, který indikuje p ipravenost zvedací plošiny k 
provozu, zhasne. Zvedací plošina je nyní vypnutá.

Pro vypnutí zvedací plošiny pomocí hlavního vypína e bate-
rie:

Otá ejte hlavní vypína  baterie proti sm ru hodinových ru-
i ek, dokud nezapadne zarážka.

Optický signál, který indikuje p ipravenost zvedací plošiny k 
provozu, zhasne. Zvedací plošina je nyní vypnutá.
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Ovládací prvky

V této kapitole jsou popsány ovládací prvky r zných model  
zvedacích plošin. Pro identifikaci vlastního modelu viz „Takto 
naleznete sv j model“, S. 12.

Máte n kolik možností k obsluze zvedací plošiny:
1. pomocí bo ního ovládacího prvku (viz podle modelu S. 37 

až S. 106),
2. pomocí dvou ru ních kabelových spína  (u vertikální 

zdviže, viz S. 82),
3. pomocí nožního spína e (volitelný, viz S. 88) nebo
4. pomocí ru ního kabelového ovlada e (volitelný, viz S. 90) 

nebo
5. pomocí radiového dálkového ovládání (volitelné, viz S. 96) 

nebo
6. pomocí speciálních ovládacích prvk  (volitelné, viz S. 100).

Bo ní ovládací prvek
Ovládání bo ních ovládacích prvk  vyhledejte podle modelu 
své zvedací plošiny:

S. 38 až S. 48

S. 76 až S. 80

S. 50

S. 52 až S. 58

S. 60 až S. 68

S. 72 až S. 74

S. 76 až S. 78

S. 76 až S. 80

POZOR! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když jsou bezpe nostní a výstražná za ízení zvedací plošiny 
poškozena nebo schází, m že dojít k poškození osob a v cí.

Ujist te se, že všechna bezpe nostní a výstražná za ízení 
jsou namontovaná a funk ní.

A E
B
C
F
G
K
L
M
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Obsluha s obouru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

A E

29

26 (optional):

32 

28

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina není ve vodorovné provozní 
poloze.
Když je volitelné zajišt ní nákladu k dispozici, plošina nej-
prve trochu klesne a pak se rozloží do vodorovné provozní 
polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne ložné 
plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud se plošina nezav e.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, zav e se plo-
šina nejd íve jenom asi na 80° a trochu klesne. Pak najede 
do svislé p epravní polohy a zvedne se do zajišt ní ná-
kladu.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s obouru ním ovládáním bez 
automatického vyrovnání podlážky

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

A

29

26 (optional):

32 

28

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina není ve vodorovné provozní 
poloze.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne zem .

Vyrovnání podlážky
Po dosednutí plošiny na zem:

Oto te oto nými spína i (28) a (29) sou asn  dol .
Plošina se sklopí a položí se na zem.

Vodorovná poloha
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba tak dlouho, dokud plošina není ve vodorovné po-
loze.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne ložné 
plochy vozidla.

Zav ení plošiny
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud se plošina nezav e.
Plošina najede do svislé p epravní polohy.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s obouru ním ovládáním a hydraulickými 
vzp rami

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí hydraulických vzp r
Oto te oto ný spína (30) dol , až se vzp ry vysunou s leh-
kým dotekem na zemi.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina není ve vodorovné provozní 
poloze.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, plošina nej-
prve klesne a pak se rozloží do vodorovné provozní polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba tak dlouho, dokud plošina nedosáhne ložné plo-
chy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud se plošina nezav e.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, zav e se plo-
šina nejd íve jenom asi na 80° a trochu klesne. Pak najede 
do svislé p epravní polohy a zvedne se do zajišt ní ná-
kladu.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).

Zasunutí hydraulických vzp r
Oto te oto ný spína (30) nahoru, až se vzp ry úpln  za-
sunou.
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Obsluha s obouru ním ovládáním a hydraulickou 
ochranou p ed podjetím

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní ochrany p ed podjetím
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Zvedání ochrany p ed podjetím
Otá ejte oto ný spína (30) nahoru, až ochrana p ed pod-
jetím dosáhne horní koncovou polohu.

A

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina není ve vodorovné provozní 
poloze.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, plošina nej-
prve klesne a pak se rozloží do vodorovné provozní polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba tak dlouho, dokud plošina nedosáhne ložné plo-
chy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud se plošina nezav e.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, zav e se plo-
šina nejd íve jenom asi na 80° a trochu klesne. Pak najede 
do svislé p epravní polohy a zvedne se do zajišt ní ná-
kladu.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).

Spoušt ní ochrany p ed podjetím
Otá ejte oto ný spína (30) dol , až ochrana p ed podjetím 
dosáhne dolní koncovou polohu.
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Obsluha s jednoru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

A E

26 (optional):

32 

28

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (28) dol  a držte tak dlouho, dokud 
plošina není ve vodorovné provozní poloze.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, plošina nej-
prve klesne a pak se rozloží do vodorovné provozní polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte jej tak dlouho, dokud 
se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte jej tak dlouho, do-
kud plošina nedosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Oto te oto ný spína (28) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina nezav e.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, zav e se plo-
šina nejd íve jenom asi na 80° a trochu klesne. Pak najede 
do svislé p epravní polohy a zvedne se do zajišt ní ná-
kladu.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s jednoru ním ovládáním a hydraulickými 
vzp rami

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí hydraulických vzp r
Oto te oto ný spína (30) dol , až se vzp ry vysunou s leh-
kým dotekem na zemi.

A

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (28) dol  a držte tak dlouho, dokud 
plošina není ve vodorovné provozní poloze.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, plošina nej-
prve klesne a pak se rozloží do vodorovné provozní polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Oto te oto ný spína (28) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina nezav e.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, zav e se plo-
šina nejd íve jenom asi na 80° a trochu klesne. Pak najede 
do svislé p epravní polohy a zvedne se do zajišt ní ná-
kladu.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).

Zasunutí hydraulických vzp r
Oto te oto ný spína (30) nahoru, až se vzp ry zasunou.
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Obsluha s obouru ním ovládáním a tla ítky

35 Tla ítko: Spoušt ní/zvedání
36 Tla ítko: Otev ení/zav ení
37 Tla ítko: Zvedání/zav ení
39 Štítek ovládání

C

3935

36 37

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Tla ítko (36) držte stisknuté tak dlouho, až je plošina ve vo-
dorovné provozní poloze.

Spušt ní plošiny
Tla ítko (35) držte stisknuté tak dlouho, až se plošina po-
loží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Tla ítka (35) a (37) držte sou asn  stisknutá tak dlouho, až 
plošina dosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Tla ítka (36) a (37) držte stisknutá spole n  tak dlouho, až 
je plošina ve svislé p epravní poloze.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).



52

Obsluha s obouru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud se plošina nespustí.
Plošina se spustí, aby se mohla bez p ekážek vysunout.
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina zcela nevysune.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud složená plošina nedosedne na 
zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosedne a nepoloží se 
na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne ložné plochy 
vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.

Složení a zasunutí plošiny
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne výšky pro za-
sunutí.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina zcela nezasune. P itom dávejte pozor na to, 
aby se plošina mohla zasunout bez p ekážek.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne vibra ní po-
jistky.
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Obsluha s obouru ním ovládáním easy move

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina nevysune.
Plošina se spustí, aby se mohla bez p ekážek vysunout a 
vysune se.

F

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.



55

Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud složená plošina nedosedne na 
zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosedne a nepoloží se 
na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne ložné plochy 
vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.

Složení a zasunutí plošiny
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina zcela nezasune. P itom dávejte pozor na to, 
aby se plošina mohla zasunout bez p ekážek.
Složená plošina se zvedne p íp. spustí automaticky, až se 
dosáhne optimální polohy pro zasunutí. Pak se plošina za-
sune do koncové polohy a pak zvedne vibra ní pojistku.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s jednoru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina neklesne.
Plošina se spustí, aby se mohla bez p ekážek vysunout.
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina zcela nevysune.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
složená plošina nedosedne na zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Spušt ní plošiny
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina nedosedne a nepoloží se na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.

Složení a zasunutí plošiny
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte jej tak dlouho, do-
kud plošina nedosáhne výšky pro zasunutí.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina zcela nezasune. P itom dávejte pozor na to, 
aby se plošina mohla zasunout bez p ekážek.
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte tak dlouho, dokud 
plošina nedosáhne vibra ní pojistky.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s jednoru ním ovládáním easy move

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina nevysune.
Plošina se spustí, aby se mohla bez p ekážek vysunout a 
vysune se.
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
složená plošina nedosedne na zem.
Ruce si chra te rukavicemi.

F

26 (optional):

32 

28

30

27 39

easy move

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Spušt ní plošiny
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina nedosedne a nepoloží se na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.

Složení a zasunutí plošiny
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina zcela nezasune. P itom dávejte pozor na to, 
aby se plošina mohla zasunout bez p ekážek.
Složená plošina se zvedne p íp. spustí automaticky, až se 
dosáhne optimální polohy pro zasunutí. Pak se plošina za-
sune do koncové polohy a zajede pak do vibra ní pojistky.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s obouru ním ovládáním pro KUZF (dvojit  
složená plošina s p í ným nosníkem)

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina jednou nerozloží.
Plošina trochu klesne a pak se vysune. Pak klesne až na 
zem a rozloží se.

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne ložné 
plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosedne a nepoloží se 
na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Se ízení polohy BDF
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina nedosáhne ložné plochy vo-
zidla.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte tak dlouho, dokud 
plošina není v zvedací poloze.
Posu te jezdce na pojezdové kolejnici, až vn jší iniciátor 
ztlumí.
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Najetí do polohy BDF
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba tak dlouho, dokud torzní rám není ve své vodorovné 
poloze.
Oto te oto ný spína (30) nahoru.
Plošina nejede do se ízení polohy BDF.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina není ve zvedací poloze.

Složení a zasunutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne zem .
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne vibra ní pojistky.
Plošina se automaticky p eklopí a pak se zvedne do zasou-
vací polohy. Pak se úpln  zasune a zvedne do vibra ní po-
jistky.
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Obsluha s obouru ním ovládáním pro KUZFM 
(dvojit  složená plošina bez p í ného nosníku)

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina nedosáhne svislé polohy.
Plošina trochu klesne a pak se vysune. Pak klesne až na 
zem a sklopí se p ibližn  do svislé polohy.
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26 (optional):

32 

28
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27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama plošinu oto te asi o 20° dop edu.
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina nedosedne na zem.
Plošina klesne na zem a pak se rozloží.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se druhý sklá-
dací díl plošiny rozložil.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba tak dlouho, dokud plošina nedosáhne ložné plo-
chy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina nedosedne a nepoloží se na 
zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.
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Se ízení polohy BDF
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba tak dlouho, dokud plošina nedosáhne ložné plo-
chy vozidla.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte tak dlouho, dokud 
plošina není v zvedací poloze.
Posu te jezdce na pojezdové kolejnici, až vn jší iniciátor 
ztlumí.

Najetí do polohy BDF
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba tak dlouho, dokud torzní rám není ve své vodorovné 
poloze.
Oto te oto ný spína (30) nahoru.
Plošina nejede do se ízení polohy BDF.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba tak dlouho, dokud plošina není ve zvedací poloze.

Složení a zasunutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne zem .
Ruce si chra te rukavicemi.
Sklopte p ejezdový plech (pokud je k dispozici).
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina není ve svislé poloze.
Ob ma rukama plošinu sklo te asi o 20°.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne vibra ní pojistky.
Po automatickém p eklopení se plošina zvedne do vibra ní 
pojistky.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s obouru ním ovládáním pro KUZFM 
(dvojit  složená plošina s p í ným nosníkem)

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
30 Oto ný spína : Zasunutí a vysunutí
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

G

29

26 (optional):

32 

28

30

27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud se plošina nespustí.
Plošina se spustí, aby se mohla bez p ekážek vysunout.
Oto te oto ný spína (30) dol  a držte v této poloze, dokud 
se plošina zcela nevysune.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud složená plošina nedosedne na 
zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama uchopte hranu plošiny, aby se rozložila do-
zadu.
Táhn te ob ma rukama za skládací díl plošiny, aby se roz-
ložil dozadu.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosedne a nepoloží se 
na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne ložné plochy 
vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne do zvedací polohy.
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Složení a zasunutí plošiny
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama uchopte hranu plošiny, aby se plošina slo-
žila.
Táhn te ob ma rukama za skládací díl plošiny, aby se slo-
žil.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te plošinu až po kladku na trubce stativu.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne výšky pro za-
sunutí.
Oto te oto ný spína (30) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina zcela nezasune. P itom dávejte pozor na to, 
aby se plošina mohla zasunout bez p ekážek.

Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne vibra ní pojistky.
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Obsluha s obouru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
29 Oto ný spína : P ídavný spína
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne p ibližn  svislé 
polohy.
Plošina trochu klesne a pak se oto í kolem vodicí kladky 
p ibližn  do svislé polohy.
Ruce si chra te rukavicemi.
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NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ob ma rukama táhn te za rukoje , aby se plošina rozložila 
dozadu.
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne vodorovné po-
lohy.
Ob ma rukama rozložte skládací díl plošiny do provozní 
polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba v této poloze, dokud se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne zvedací 
polohy.

Složení plošiny
Ujist te se, že plošina leží na zemi ve vodorovné poloze.
Ruce si chra te rukavicemi.
Složte skládací díl plošiny ob ma rukama z provozní po-
lohy na pevný díl plošiny.
Oto te oto né spína e (28) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne svislé 
polohy.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama tla te plošinu proti vodicí kladce.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud plošina nedosáhne p e-
pravní polohy.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s jednoru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
28 Oto ný spína : Otev ení/zav ení
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

Rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina nedosáhne svislé polohy.
Plošina trochu klesne a pak se oto í kolem vodicí kladky 
p ibližn  do svislé polohy.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama táhn te za rukoje , aby se plošina rozložila 
dozadu.
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NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Oto te oto ný spína (28) dol  a držte v této poloze, dokud 
plošina nedosáhne vodorovné polohy.
Ob ma rukama rozložte skládací díl plošiny do provozní 
polohy.

Zvednutí plošiny
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne zvedací polohy.

Spušt ní plošiny
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte jej tak dlouho, dokud 
se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Složení plošiny
Ujist te se, že plošina leží na zemi ve vodorovné poloze.
Ruce si chra te rukavicemi.
Složte skládací díl plošiny ob ma rukama z provozní po-
lohy na pevný díl plošiny.
Oto te oto ný spína (28) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne svislé polohy.
Plošina se oto í z vodorovné do svislé polohy.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama tla te plošinu proti vodicí kladce.
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte v této poloze, do-
kud plošina nedosáhne p epravní polohy.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
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Obsluha s obouru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
29 Oto ný spína : P ídavný spína
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

B L M

29

26 (optional):

32 
27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud se plošina nepoloží na zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Zvednutí plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba tak dlouho, dokud plošina nedosáhne zvedací po-
lohy.
Plošina se oto í do vodorovné, p íp. p ednastavené polohy 
a pak se zvedne.

Spušt ní plošiny
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  dol  a držte 
oba tak dlouho, dokud se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Složení plošiny
Ujist te se, že plošina leží na zemi ve vodorovné poloze.
Ruce si chra te rukavicemi.
Složte skládací díl plošiny ob ma rukama z provozní po-
lohy na pevný díl plošiny.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te plošinu až po kladku na trubce stativu.
Oto te oto né spína e (27) a (29) sou asn  nahoru a 
držte oba v této poloze, dokud se plošina nesklopí pod vo-
zidlo.
Plošina se zvedne a oto í se pod vozidlo.
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Obsluha s jednoru ním ovládáním

26 Voliteln : uzamykatelný p epína , oto ný spína , 
tla ítko nouzového vypnutí, klí  E30

27 Oto ný spína : Zvedání/spoušt ní
32 Otvor pro zámek
39 Štítek ovládání

B L M

26 (optional):

32 
27 39

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte jej tak dlouho, dokud 
se plošina nepoloží na zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Zvednutí plošiny
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte jej tak dlouho, do-
kud plošina nedosáhne zvedací polohy.
Plošina se oto í do vodorovné, p íp. p ednastavené polohy 
a pak se zvedne.

Spušt ní plošiny
Oto te oto ný spína (27) dol  a držte jej tak dlouho, dokud 
se plošina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Složení plošiny
Ujist te se, že plošina leží na zemi ve vodorovné poloze.
Ruce si chra te rukavicemi.
Složte skládací díl plošiny ob ma rukama z provozní po-
lohy na pevný díl plošiny.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te plošinu až po kladku na trubce stativu.
Oto te oto ný spína (27) nahoru a držte v této poloze, do-
kud se plošina nesklopí pod vozidlo.
Plošina se zvedne a oto í se pod vozidlo.
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Obsluha s jednoru ním ovládáním

54 Pá kový spína

B M

54

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Zatla te pá kový spína (54) dol  a držte v této poloze, do-
kud se torzní rám nedotkne zem .
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama táhn te za rukoje , aby se plošina oto ila 
do vodorovné polohy.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Spušt ní plošiny
Zatla te pá kový spína (54) dol  a držte v této poloze, do-
kud plošina p i zmenšující se výšce nedosáhne sklonu 
podlážky.

Zvednutí plošiny
Zatla te pá kový spína (54) nahoru a držte v této poloze, 
dokud plošina p i zvyšující se výšce nedosáhne zvedací 
polohy.

Složení plošiny
Ujist te se, že plošina leží na zemi ve vodorovné poloze.
Ruce si chra te rukavicemi.
Sklopte špi ku plošiny na plošinu.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Oto te plošinu až po kladku na trubce stativu.
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Obsluha obouru ním kabelovým 
ovlada em pomocí t í tla ítek

V

42

43

44

45

46

47

Ru ní kabelový ovlada  1

42 Tla ítko: Zvednout plošinu

43+42 Tla ítko: Zav ít plošinu

44 Tla ítko: Spustit plošinu

43+44 Tla ítko: Otev ít plošinu

Ru ní kabelový ovlada  2

45 Tla ítko: Zvednout plošinu

46+45 Tla ítko: Složit p ejezdový 
m stek

47 Tla ítko: Spustit plošinu

46+47 Tla ítko: Rozložit p ejezdový 
m stek

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze vertikální zdviže dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete vertikální zdviž obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ovládací polohy
ru ního kabelového

ovlada e

NEBEZPE Í! Nebezpe í p isk ípnutí z d vodu chybné polohy 
ovládání!
P i ovládání ru ním kabelovým ovlada em m že dojít z d -
vodu nesprávného stanovišt  obsluhy k poškození osob a 
v cí, pokud nebudou dodrženy níže uvedené pokyny.

Ovládejte plošinu pomocí ru ního kabelového ovlada e 
výhradn  z ozna ených poloh ovládání (viz níže uvedený 
obrázek).
Pokud ovládáte plošinu pomocí ru ního kabelového ovla-
da e zevnit  nástavby vozidla, dodržujte minimální vzdále-
nost 250 mm ke zvedací hran .
Dbejte p i obsluze na to, abyste se nikdy nezdržovali v ob-
lasti hrany, kde m že dojít k p isk ípnutí mezi plošinou a 
nástavbou vozidla.
P i obsluze plošiny st jte výhradn  na plochách ozna e-
ných symboly nohou.
P i obsluze plošiny ze zem  dodržujte minimální vzdále-
nost 1 m ke všem hranám plošiny.
Zajist te, aby bylo možné pohledem dob e obsáhnout ce-
lou pracovní oblast a blízko plošiny se nenacházely žádné 
osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm
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NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
P i obsluze vertikální zdviže m že dojít k poškození osob a 
v cí z d vodu spadnutí z plošiny nebo z d vodu padajících 
p edm t .

Sestavte vždy ob  zajišt ní proti pádu (zábradlí), než na-
jedete plošinou.
Postavte p i nakládání nezabrzd ných pojízdných kontej-
ner  vždy p ejezdový m stek svisle tak, aby sloužil jako 
zarážka.
Použijte zarážku na stran  vozidla na plošin , aby se za-
bránilo nekontrolovanému sjetí kontejner  do vozidla.
Plošinu naložte tak, aby z stal dostatek volného místa pro 
osobu obsluhy (minimáln  50 x 60 cm).
P i obsluze vertikální zdviže z plošiny používejte výhradn  
ru ní kabelový ovlada  2. Protože tento ru ní kabelový 
ovlada  ídí pouze funkce „Zvedání“ a „Spoušt ní“ plošiny 
a „Složení“ a „Rozložení“ p ejezdového m stku, zabrání to 
necht nému „otev ení“, resp. „zav ení“ , a tím naklopení 
plošiny.

POZOR! Nebezpe í zran ní nebo nebezpe í poškození vozidla!
M že dojít k poškození vozidla nebo nákladu p i nedosta-
te né nosnosti podkladu.

Zajist te, aby m l podklad dostate nou nosnost a mohl 
pojmout síly vyvolané hmotností zadní ástí vozidla a ná-
kladem.
Dbejte p i nakládání z rampy na to, aby p ejezdový m s-
tek dostate n  dosedal na rampu.
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Otev ení plošiny
Stiskn te na ru ním kabelovém ovlada i 1 tla ítko (43) a 
držte ho v této poloze. Ihned poté stiskn te na stejném ru -
ním kabelovém ovlada i tla ítko (44). Držte ob  tla ítka v 
této poloze, dokud nebude plošina vodorovná. 

Upozorn ní: P i nakládání plošiny m žete vyrovnat p ípadné výškové 
rozdíly pomocí funkcí „Otev ít“ nebo „Zav ít“.

Instalace zajišt ní proti pádu (zábradlí)
Uchopte zábradlí, které leží na plošin  a nastavte ho do 
svislé polohy.
Zábradlí zajist te. Za tímto ú elem zav ste oka stahova-
cího uzáv ru do op rného ložiska (háku).
Opakujte tyto kroky pro další zábradlí.

Zvednutí plošiny
P íp. otev ete portálovou klapku. Je to nutné, pokud chcete 
najet na horní nakládací palubu.
Stiskn te bu  tla ítko (42) na ru ním kabelovém ovlada i 
1, nebo tla ítko (45) na ru ním kabelovém ovlada i 2 a 
držte ho v této poloze, dokud plošina nedosáhne požado-
vanou výšku.

Spušt ní plošiny
Stiskn te bu  tla ítko (44) na ru ním kabelovém ovlada i 
1, nebo tla ítko (47) na ru ním kabelovém ovlada i 2 a 
držte ho v této poloze, dokud plošina nedosáhne požado-
vanou výšku.

Rozložení p ejezdového m stku
Stiskn te na ru ním kabelovém ovlada i 2 tla ítko (46) a 
držte ho v této poloze. Ihned poté stiskn te na stejném ru -
ním kabelovém ovlada i tla ítko (47). Držte ob  tla ítka v 
této poloze, dokud p ejezdový m stek nedosáhne požado-
vanou polohu.
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Složení p ejezdového m stku
Stiskn te na ru ním kabelovém ovlada i 2 tla ítko (46) a 
držte ho v této poloze. Ihned poté stiskn te na stejném ru -
ním kabelovém ovlada i tla ítko (45). Držte ob  tla ítka v 
této poloze, dokud p ejezdový m stek nedosáhne požado-
vanou polohu.

Složení zajišt ní proti pádu
Otev ete stahovací uzáv r prvního zábradlí a zaklapn te 
zábradlí na plošinu.
Opakujte postup pro druhé zábradlí.

Zav ení plošiny
Stiskn te na ru ním kabelovém ovlada i 1 tla ítko (43) a 
držte ho v této poloze. Ihned poté stiskn te na stejném ru -
ním kabelovém ovlada i tla ítko (42). Držte ob  tla ítka v 
této poloze, dokud nebude plošina úpln  zav ená.
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Volitelná možnost obsluhy: Nožní spína

Spušt ní plošiny

Plošina se 2 nožními spína i
Stoupn te na nožní spína (40) a držte jej v této poloze.
Stoupn te nejd íve po jedné sekund , ale nejpozd ji po 
t ech sekundách na nožní spína (41) a držte jej v této po-
loze.
Plošina se spustí a automaticky dosedne na zem.

Upozorn ní: Když do t í sekund nestisknete oba nožní spína e, pak se 
nožní spína e na krátkou dobu zablokují. Po kejte n kolik 
sekund, než postup zopakujete.

A B C E F G K L M
Plošina se 2 nožními spína i
(standard)

Plošina se 3 nožními spína i
(ovládání s deskou Basic)

40 Nožní spína  
(na okraji plošiny)

41 Nožní spína

42 P ídavný nožní spína
(na okraji plošiny)

43 Nožní spína  Zvedání
44 Nožní spína  Spušt ní

40

41

42

44

43

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Plošina se 3 nožními spína i
Stoupn te na nožní spína  (44) a na p ídavný nožní spína  
(42).
Plošina se spustí a automaticky dosedne na zem.

Zvednutí plošiny

Plošina se 2 nožními spína i
Stoupn te na nožní spína (40) a držte jej v této poloze.
Stoupn te nejd íve po jedné sekund , ale nejpozd ji po 
t ech sekundách na nožní spína (41) a držte jej v této po-
loze.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné polohy a pak se 
zvedne.

Upozorn ní: Když do t í sekund nestisknete oba nožní spína e, pak se 
nožní spína e na krátkou dobu zablokují. Po kejte n kolik 
sekund, než postup zopakujete.

Plošina se 3 nožními spína i
Stoupn te na nožní spína  (43) a na p ídavný nožní spína  
(42).
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné polohy a pak se 
zvedne.
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Volitelná možnost obsluhy: Ru ní kabelový 
ovlada  se dv ma tla ítky

A B C E F G K L M

42

43

42 Tla ítko: Zvednout
43 Tla ítko: Spustit

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ovládací polohy
ru ního kabelového

ovlada e

NEBEZPE Í! Nebezpe í p isk ípnutí z d vodu chybné polohy 
ovládání!
P i ovládání ru ním kabelovým ovlada em m že dojít z d -
vodu nesprávného stanovišt  obsluhy k poškození osob a 
v cí, pokud nebudou dodrženy níže uvedené pokyny.

Ovládejte plošinu pomocí ru ního kabelového ovlada e 
výhradn  z ozna ených poloh ovládání (viz níže uvedený 
obrázek).
Pokud ovládáte plošinu pomocí ru ního kabelového ovla-
da e zevnit  nástavby vozidla, dodržujte minimální vzdále-
nost 250 mm ke zvedací hran .
Dbejte p i obsluze na to, abyste se nikdy nezdržovali v ob-
lasti hrany, kde m že dojít k p isk ípnutí mezi plošinou a 
nástavbou vozidla.
P i obsluze plošiny st jte výhradn  na plochách ozna e-
ných symboly nohou.
P i obsluze plošiny ze zem  dodržujte minimální vzdále-
nost 1 m ke všem hranám plošiny.
Zajist te, aby bylo možné pohledem dob e obsáhnout ce-
lou pracovní oblast a blízko plošiny se nenacházely žádné 
osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Spušt ní plošiny
Stiskn te tla ítko (43) a držte v této poloze, dokud se plo-
šina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Stiskn te tla ítko (42) a držte v této poloze, dokud plošina 
nedosáhne zvedací polohy.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné polohy a pak se 
zvedne.

Volitelná možnost obsluhy: Ru ní kabelový 
ovlada  se t emi tla ítky

A C E F G K L M

42

43

44

42 Tla ítko: Zvednout
43 Tla ítko: Nakláp ní
44 Tla ítko: Spustit

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Ovládací polohy
ru ního kabelového

ovlada e

NEBEZPE Í! Nebezpe í p isk ípnutí z d vodu chybné polohy 
ovládání!
P i ovládání ru ním kabelovým ovlada em m že dojít z d -
vodu nesprávného stanovišt  obsluhy k poškození osob a 
v cí, pokud nebudou dodrženy níže uvedené pokyny.

Ovládejte plošinu pomocí ru ního kabelového ovlada e 
výhradn  z ozna ených poloh ovládání (viz níže uvedený 
obrázek).
Pokud ovládáte plošinu pomocí ru ního kabelového ovla-
da e zevnit  nástavby vozidla, dodržujte minimální vzdále-
nost 250 mm ke zvedací hran .
Dbejte p i obsluze na to, abyste se nikdy nezdržovali v ob-
lasti hrany, kde m že dojít k p isk ípnutí mezi plošinou a 
nástavbou vozidla.
P i obsluze plošiny st jte výhradn  na plochách ozna e-
ných symboly nohou.
P i obsluze plošiny ze zem  dodržujte minimální vzdále-
nost 1 m ke všem hranám plošiny.
Zajist te, aby bylo možné pohledem dob e obsáhnout ce-
lou pracovní oblast a blízko plošiny se nenacházely žádné 
osoby.

1 m1 m

1 m

250 mm
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Spušt ní plošiny
Stiskn te tla ítko (44) a držte v této poloze, dokud se plo-
šina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Stiskn te tla ítko (42) a držte v této poloze, dokud plošina 
nedosáhne zvedací polohy.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné polohy a pak se 
zvedne.

Nastavení plošiny do vodorovné polohy
Pro p ík ejší nastavení plošiny stiskn te sou asn  
tla ítka (42) a (43).
Pro mírn jší nastavení sklonu plošiny nebo položení plo-
šiny na zem stiskn te sou asn  tla ítko (43) a (44).
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Volitelná možnost obsluhy: Radiové 
dálkové ovládání (standard)

Zapnutí/vypnutí radiového dálkového ovládání
Pro zapnutí stiskn te tla ítko Start (40). Radiové dálkové 
ovládání z stane po posledním stisknutí libovolného tla-
ítka dv  minuty zapnuté a potom se automaticky vypne. 

Pro p ed asné vypnutí radiového dálkového ovládání stisk-
n te tla ítko Stop (41).

Spušt ní plošiny
Stiskn te tla ítko (43) a držte v této poloze, dokud se plo-
šina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Stiskn te tla ítko (42) a držte v této poloze, dokud plošina 
nedosáhne zvedací polohy.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné polohy a pak se 
zvedne.
U volby se Safety-Point musí být radiové dálkové ovládání 
drženo na nálepce Safety-Point. Teprve pak je možné 
zvednutí.

A C F G K L

STOPSTART

SafetyPoint

41

44

45

40

42

43

Safety-Point
(volitelně)

40 Tla ítko: Start
41 Tla ítko: Stop
42 Tla ítko: Zvednout
43 Tla ítko: Spustit
44 Tla ítko: Zav ít
45 Tla ítko: Otev ít

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Stiskn te tla ítko (45) a držte v této poloze, dokud nebude 
plošina úpln  otev ená.
Když je volitelné zajišt ní nákladu k dispozici, plošina nej-
prve trochu klesne a pak se rozloží do vodorovné provozní 
polohy.

Zav ení plošiny
Stiskn te tla ítko (44) a držte v této poloze, dokud nebude 
plošina úpln  zav ená.
Když je k dispozici volitelné zajišt ní nákladu, zav e se plo-
šina nejd íve jenom asi na 80° a trochu klesne. Pak najede 
do svislé p epravní polohy a zvedne se do zajišt ní ná-
kladu.
U volby se Safety-Point musí být radiové dálkové ovládání 
drženo na nálepce Safety-Point. Teprve pak je možné za-
v ení.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).

Nastavení plošiny do vodorovné polohy
Pro p ík ejší nastavení plošiny stiskn te tla ítko (44).
Pro mírn jší nastavení sklonu plošiny nebo položení plo-
šiny na zem stiskn te tla ítko (45).
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Volitelná možnost obsluhy: Radiové 
dálkové ovládání (Nordic)

Zapnutí/vypnutí radiového dálkového ovládání
Pro zapnutí stiskn te tla ítko (40) na p t sekund.
Radiové dálkové ovládání z stane po posledním stisknutí 
libovolného tla ítka dv  minuty zapnuté a potom se auto-
maticky vypne. Pro p ed asné vypnutí radiového dálko-
vého ovládání stiskn te tla ítko (40) znovu na p t sekund.

Spušt ní plošiny
Stiskn te tla ítko (43) a držte v této poloze, dokud se plo-
šina nepoloží na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Stiskn te tla ítko (42) a držte v této poloze, dokud plošina 
nedosáhne zvedací polohy.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné polohy a pak se 
zvedne.

A C F G K L

Mobile

40

43

45

42

44

41

40 Tla ítko: Zap/vyp
41 Tla ítko: Volitelné
42 Tla ítko: Zvednout
43 Tla ítko: Spustit
44 Tla ítko: Zav ít
45 Tla ítko: Otev ít

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Stiskn te tla ítko (45) a držte v této poloze, dokud nebude 
plošina úpln  otev ená.

Zav ení plošiny
Stiskn te tla ítko (44) a držte v této poloze, dokud nebude 
plošina úpln  zav ená.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).

Nastavení plošiny do vodorovné polohy
Pro p ík ejší nastavení plošiny stiskn te tla ítko (44).
Pro mírn jší nastavení sklonu plošiny nebo položení plo-
šiny na zem stiskn te tla ítko (45).

Volitelné možnosti
• Radiové dálkové ovládání funguje teprve od úhlu 

otev ení 10°. Proto je nutné otev ít, resp. zav ít zvedací plo-
šinu pomocí bo ního ovládacího pultu.

• Osv tlení kufru lze zapnout/vypnout pomocí tla ítka (41).
• Ovládací prvky zvedací plošiny zapnout/vypnout pomocí 

tla ítka (41). Proto není možné ovládání ve vypnutém stavu.
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Speciální ovládací prvky

Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Držte tla ítko (28), (32) a voliteln (29)  stisknuté sou asn  
tak dlouho, až je plošina ve vodorovné provozní poloze.

Spušt ní plošiny
Držte tla ítko (28) a voliteln (29) stisknuté sou asn  tak 
dlouho, až se plošina položí na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Držte tla ítko (27) a voliteln (29) stisknuté sou asn  tak 
dlouho, až plošina dosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Držte tla ítka (27), (32) a voliteln (29) stisknutá sou asn  
tak dlouho, až se plošina zav e.

A C E K L

27

32

28

27 Tla ítko: Zvedání/zav ení
28 Tla ítko: Spoušt ní/otvírání
29 Tla ítko: P ídavný spína
32 Tla ítko: Zavírání/otvírání

29
Přídavný spínač

(volitelný)

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Speciální ovládací prvky

Spušt ní plošiny
Držte tla ítko (28) a voliteln (29) stisknuté sou asn  tak 
dlouho, až se plošina položí na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Držte tla ítko (27) a voliteln (29) stisknuté sou asn  tak 
dlouho, až plošina dosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Nastavení plošiny do vodorovné polohy
Pro p ík ejší nastavení plošiny držte tla ítka (27), (32) a 
voliteln (29) sou asn  tak dlouho stisknutá, až plošina do-
sáhne požadované polohy.

F G

27

32

28

27 Tla ítko: Zvedání/zav ení
28 Tla ítko: Spoušt ní/otvírání
32 Tla ítko: Zavírání/otvírání

29
Přídavný spínač

(volitelný)

29 Tla ítko: P ídavný spína
30 Tla ítko: Vysunutí
31 Tla ítko: Zasunutí

30 31

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.



103

Pro mírn jší nastavení plošiny držte tla ítka (28), (32) a 
voliteln (29) sou asn  stisknutá tak dlouho, až plošina do-
sáhne požadovaného sklonu.

Vysunutí a rozložení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Držte tla ítka (28) a voliteln (29) stisknutá sou asn  tak 
dlouho, až se plošina spustí.
Plošina se spustí, aby se mohla bez p ekážek vysunout.
Držte tla ítko (30) stisknuté tak dlouho, až se plošina zcela 
vysune.
Držte tla ítka (28) a voliteln (29) stisknutá sou asn  tak 
dlouho, až složená plošina dosedne na zem.
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny rozložil.

Složení a zasunutí plošiny
Ruce si chra te rukavicemi.
Ob ma rukama zatáhn te za rukoje , aby se skládací díl 
plošiny složil.
Zajist te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Držte tla ítka (27) a voliteln (29) stisknutá sou asn  tak 
dlouho, až plošina dosáhne výšky pro zasunutí.
Držte tla ítko (31) stisknuté tak dlouho, až se plošina zcela 
zasune. P itom dávejte pozor na to, aby se plošina mohla 
zasunout bez p ekážek.
Držte tla ítka (27) a voliteln (29) stisknutá sou asn  tak 
dlouho, až plošina dosáhne vibra ní pojistku.
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Speciální ovládací prvky

Otev ení plošiny
Uvoln te blokování plošiny (pokud je k dispozici).
Držte tla ítka (28), (32) a (29) stisknutá sou asn  tak 
dlouho, až je plošina ve vodorovné provozní poloze.

Spušt ní plošiny
Držte tla ítka (28) a (29) stisknutá sou asn  tak dlouho, až 
se plošina položí na zem.
Po dosednutí na zem se plošina sklopí a položí se na zem.

Zvednutí plošiny
Držte tla ítka (27) a (29) stisknutá sou asn  tak dlouho, až 
plošina dosáhne ložné plochy vozidla.
Plošina se nejd íve sklopí do vodorovné p íp. p ednasta-
vené polohy a pak se zvedne.

Zav ení plošiny
Držte tla ítka (27), (32) a (29) stisknutá sou asn  tak 
dlouho, až se plošina zav e.

A C E K L

27

32

28

29

27 Tla ítko: Zvedání/zav ení
28 Tla ítko: Spoušt ní/otvírání
29 Tla ítko: P ídavný spína
32 Tla ítko: Zavírání/otvírání

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Speciální ovládací prvek pro hydraulické vzp ry

54 Pá kový spína

Vysunutí hydraulických vzp r
Zatla te pá kový spína  (54) dol , až se vzp ry vysunou s 
lehkým dotekem na zem.

Zasunutí hydraulických vzp r
Zatla te pá kový spína  (54) nahoru, až se vzp ry úpln  
zasunou.

Všechny modely

54

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i obsluze zvedací plošiny dojít k poškození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu obsluhovat, p e t te si 
nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 23.
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Programování kódu tla ítek
Zvedací plošinu m žete zapnout kódem tla ítek. Nastavení 
za závodu je:

Pro zm nu kódu:
Plošinu otev ete.
Plošinu spus te, až p iléhá na zemi.
Otev ete t snicí klobou ek trubky stativu (vpravo ve sm ru 
jízdy) nebo otev ete víko hydraulického agregátu. 
Vytáhn te konektor J 30.
Vypn te elektrický systém. 
Spojte kontakty J 30/5, 6, 14, 3 s kontaktem 4 (servisní ko-
nektor).
Elektrický systém znovu zapn te.
Zvedací plošina je nyní v programovacím režimu.
Vytáhn te servisní konektor a znovu zasu te konektor J 30 
bo ního ovládacího prvku.
Na bo ním ovládacím prvku zadejte požadovaný kód:

P i každém zadání tla ítka se zapnou výstražná sv tla. 
Pokud bylo zadání správné, opustí se programovací režim. 
Zvedací plošinu m žete následn  ovládat.
Bylo-li zadání chybné, výstražná sv tla 5krát po sob  
krátce zablikají. Je nutné zadání provést znova.

A

Tla ítka (kombinace tla ítek), která se mají 
stisknout

Zvednout Zav ít Zvednout
3krát 3krát 3krát

Tla ítka (kombinace tla ítek), která se mají 
stisknout

Zvednout Zav ít Zvednout
xkrát xkrát xkrát
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Smazání servisního po ítadla (po ítadlo pro 
údržbu)
Po 5000 provedených zdvizích by m la prob hnout údržba. Je-
li dosažena tato mezní hodnota, zobrazí to kontrolní p ístroj 
tak, že po zapnutí 2 sekundy bliká vysokou frekvencí. Pro ná-
sledné smazání servisního po ítadla postupujte následovn :

Zav ete plošinu, ale kontrolní p ístroj nechte zapnutý. 
Vytáhn te konektor J 11.
Vytáhn te konektor J 30.
Zasu te servisní konektor.
Zasu te konektor J 11.
Servisní po ítadlo je smazané. 
Servisní konektor zase vytáhn te.
Znovu zasu te konektor J 30.
Vytáhn te konektor J 11 a zase jej zasu te.
Tím se zvedací plošina p epne zp t do ovládacího režimu.

Upozorn ní: Servisní po ítadlo je možné vynulovat také pomocí dia-
gnostického softwaru.

Vyhledávání závad
Tato funkce je k dispozici pouze u ur itých verzí programu. 
Další informace k tomuto tématu získáte od našeho zákaznic-
kého servisu. Pro vyhledávání závad:

Kontrolní p ístroj zapn te.
Otev ete plošinu, aby stála vodorovn .
Vytáhn te konektor J 11.
Vytáhn te konektor J 30.
Zasu te servisní konektor.
Zasu te konektor J 11.
Vytáhn te servisní konektor.
Zasu te konektor J 30.
Nyní se každý sepnutý vstup zobrazí s trvale svítící kontrol-
kou Warnfix.
Když zvedací plošina není vybavena kontrolkou Warnfix, 
musíte na PIN 7 konektoru J3 p ipojit kontrolní žárovku.
Vytáhn te konektor J 11 a zase jej zasu te.
Zvedací plošina p epne zp t do ovládacího režimu.
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Upozorn ní: Vyhledávání závad je možné provést také pomocí dia-
gnostického softwaru.

Detekce chyb pomocí zobrazení 7 segment
Tato funkce je k dispozici pouze u MBB Control.

Stavová hlášení (7 segment , staticky, systémová LED bliká zelen  (2 Hz)
Stav Popis
Stav 0 => Za ízení zapnuté, systém v po ádku, kontrolní p ístroj vypnutý
Stav 1 => Za ízení zapnuté, systém v po ádku, kontrolní p ístroj zapnutý

Chybová hlášení (7 segment , blikající (0,5 Hz), systémová LED bliká erven  (2 Hz)
Stav Popis Náprava chyb pomocí
Chyba 2 => Podp tí Vypnout/zapnout kontrolní p ístroj

Chyba 3 =>

Na spína i sklonu ramena nápravy 
(B13): 
Signál i p es zav enou plošinu 
-> Zkrat na B13 Náprava chyb probíhá automaticky, 

jakmile jsou op t dosaženy 
správné hodnotyChyba 4 => Sníma  sklonu ramena nápravy (B15): 

Chybný signál sníma e 

Chyba 5 => Sníma  sklonu hlavy (B15):
Chybný signál sníma e

Chyba 6 => Warnfix: Rozeznán zkrat Vypnout/zapnout kontrolní p ístroj 
nebo zav ít zvedací plošinuChyba 7 => Osv tlení kufru/LED kontrolního p í-

stroje: Rozeznán zkrat 

Chyba 8 => Obecný zkrat na vn jším za ízení Vypnout/zapnout kontrolní p ístroj 
nebo desku odpojit od nap tí

Kontrola cívky ventil  (není k dispozici u všech model )
Stav Popis Náprava chyb pomocí

Chyba 9 => P i zvedání byla rozpoznána chyba 
„Odpor cívky relé motoru“

Náprava chyb probíhá automa-
ticky, jakmile jsou op t dosaženy 
správné hodnoty

Chyba “a“ => Není obsazeno, resp. rezervováno

Chyba “b“ =>
P i otvírání byla rozpoznána chyba 
„Odpor cívky ventilu Otvírání S3_S4“ 
nebo rozeznán „Odpor relé motoru“ 

Chyba “c“ => P i zavírání byla rozpoznána chyba 
„Odpor relé motoru“ nebo „S5“ Náprava chyb probíhá automa-

ticky, jakmile jsou op t dosaženy 
správné hodnotyChyba “d“ =>

P i spoušt ní byla rozpoznána chyba 
„Odpor cívky ventilu 
Spoušt ní_S1_S2“
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Servisní funkce (není k dispozici u všech model )
Stav Popis Deaktivace pomocí

Chyba “E“ =>

Nouzový program, senzorika se p e-
mostí. Aktivace stisknutím tla ítek 
„Otev ít“ a „Spustit“ na víc než 10 
sekund.

Vypnout/zapnout kontrolní p ístroj

Chyba “P“ =>
Diagnóza chyb zadání je aktivní. P i 
každém stisknutí tla ítka se aktivuje 
Warnfix.

Odstran ní servisního konektoru
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Údržba a ošet ování

Intervaly údržby 

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když nedodržíte pokyny v kapitole „Obsluha obecn “, m že 
p i údržb  zvedací plošiny, resp. vertikální zdviže dojít k po-
škození osob a v cí.

Než za nete zvedací plošinu nebo vertikální zdviž obslu-
hovat, p e t te si nejd íve kapitolu „Obsluha obecn “ od s. 
23.

A B C F G K L

innosti

D
en

n
Po

dl
e 

po
už

ív
án

í
M

sí
n

tv
rt

le
tn

Po
lo

le
tn

K
až

do
ro

n

Kontrola ú innosti a existence bezpe -
nostních a výstražných za ízení X  

išt ní zvedací plošiny X
Kontrola baterie X
Kontrola uhlíkových kartá  na elektromo-
toru X

Kontrola hladiny oleje a p ípadné dolití X
Kontrola dotažení šroub  a matic X
Kontrola dotažení šroubení a vedení hyd-
raulického za ízení X

Mazání ložisek nenáro ných na údržbu X
Vým na oleje X
Nast íkání desky voskovým sprejem X
Zna ky pro t žišt  ložné hmotnosti a po-
zici, kde má stát obsluha (pro obsluhu po-
mocí ru ního kabelového ovlada e), zkont-
rolujte, zda jsou dob e rozeznatelné a v 
p ípad  pot eby je obnovte od ruvzdornou 
barvou

X
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Intervaly údržby 

Podle etnosti používání a vn jších vliv  lze intervaly údržby 
zkrátit.

U zasouvacích zvedacích plošin: išt ní a 
mazání pojezdových kolejnic X

U prostoj  > 3 m síce: Zvedací plošinou 
n kolikrát pohn te (otev ete, spus te, 
zvedn te, zav ete)

X

innosti

D
en

n
Po

dl
e 

po
už

ív
án

í
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sí
n
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až
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n

E

innosti

D
en

n
Po

dl
e 
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už
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M
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n
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rt

le
tn

Po
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le
tn

K
až
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ro

n

Kontrola ú innosti a existence bezpe -
nostních a výstražných za ízení X  

išt ní zvedací plošiny X
Kontrola baterie X
Kontrola dotažení šroub  a matic X
Mazání ložisek nenáro ných na údržbu X
Kontrola shrnovacích m ch X
Nast íkání desky voskovým sprejem X
Zna ky pro t žišt  ložné hmotnosti a po-
zici, kde má stát obsluha (pro obsluhu po-
mocí ru ního kabelového ovlada e), zkont-
rolujte, zda jsou dob e rozeznatelné a v 
p ípad  pot eby je obnovte od ruvzdornou 
barvou

X

U prostoj  > 3 m síce: Zvedací plošinou 
n kolikrát pohn te (otev ete, spus te, 
zvedn te, zav ete)

X
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Intervaly údržby V

NEBEZPE Í! Nebezpe í nehody a zran ní!
Když plošinu nezajistíte, m že p i údržbá ských innostech 
pod plošinou vertikální zdviže dojít k poškození osob a v cí.

Zajist te jezdec, resp. plošinu proti pohybu dol .

innosti

D
en

n
Po

dl
e 

po
už

ív
án

í
M

sí
n

tv
rt

le
tn

Po
lo

le
tn

K
až

do
ro

n

Kontrola ú innosti a existence bezpe -
nostních a výstražných za ízení X  

ist ní vertikální zdviže X
išt ní a mazání ploch jezdce ve vodicím 

rámu X

Kontrola baterie X
Kontrola uhlíkových kartá  na elektromo-
toru X

Kontrola hladiny oleje a p ípadné dolití X
Kontrola dotažení šroub  a matic X
Kontrola dotažení šroubení a vedení hyd-
raulického za ízení X

Mazání ložisek nenáro ných na údržbu X
Vým na oleje X
Nast íkání desky voskovým sprejem X
Zna ku pro t žišt  ložné hmotnosti zkont-
rolujte, zda je dob e rozeznatelné a v p í-
pad  pot eby ji obnovte od ruvzdornou 
barvou

X

U prostoj  > 3 m síce: Zvedací plošinou 
n kolikrát pohn te (otev ete, spus te, 
zvedn te, zav ete)

X
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Údržba p ed spušt ním

Kontrola bezpe nostních a výstražných za ízení
Bezpe nostní za ízení zvedacích plošin odpovídají platným 
p edpis m aktuálního zn ní.

P ed jízdou zkontrolujte, zda jsou všechna bezpe nostní a 
výstražná za ízení funk ní.
Poškozená a nefunk ní bezpe nostní a výstražná za ízení 
vym te p íp. opravte.

Podle modelu pat í k bezpe nostním a výstražným za ízením:
• Neklouzavý povrch plošiny
• Zarážka na plošin  (volitelná)
• Možnost uchopení pro cestující osobu obsluhy (není v ob-

jemu dodávky zvedací plošiny)
• Výstražné blika e na plošin
• Výstražné praporky za plošinou
• Zablokování plošiny (volitelné)
• Ovládání ob ma nohama pro „zvedání“ a „spoušt ní“ na plo-

šin
• Uzamykatelný p epína  na bo ním ovládacím prvku u p í-

v s  nebo sedlových náv s
• Kontrolní p ístroj s vypína em v uzamykatelné kabin  idi e
• Optický signál na kontrolním p ístroji v kabin  idi e p i za-

pnuté anebo otev ené plošin
• Uzavírací ventily na zvedacích válcích a skláp cích válcích 

proti prasknutí vedení (krom  varianty E)
• Ovládací pr tokové ventily na omezení rychlosti spoušt ní a 

otvírání (krom  varianty E)

Všechny
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Údržba podle etnosti používání

išt ní zvedací plošiny

Následující sou ásti zvedací plošiny se nesmí istit vysokotla-
kými isticími za ízeními:
• pístnice a t sn ní válc
• bo ní ovládací prvek
• magnetické ventily (krom  varianty E)
• nožní ovládání
• výstražná sv tla a výstražné praporky
• shrnovací m ch

Kontrola baterie
Údržbu baterie provád jte b žným zp sobem.

Kontrola uhlíkových kartá  na elektromotoru

Ob as zkontrolujte uhlíkové kartá e elektromotoru v hyd-
raulickém agregátu a o ist te je od uhlíkového prachu.

Všechny

POZOR! Poškození laku!
Když zvedací plošinu istíte vysokotlakými isticími za íze-
ními, m že až šest týdn  od lakování dojít k poškození laku.

Vysokotlakým isti em ist te zvedací plošinu nejd íve 
šest týdn  od lakování.

Všechny

A B C F G K L

POZOR! Nebezpe í popálení p eh átým elektrickým motorem!
Opot ebované a zne išt né uhlíkové kartá e mohou vést ke 
zvýšené spot eb  proudu. Tím m že docházet k p eh átí 
elektromotoru.

Uhlíkové kartá e ob as o ist te.
Opot ebované nebo zne išt né uhlíkové kartá e nechte 
vym nit servisním technikem ve smluvní díln .
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Nast íkání desky voskovým sprejem
Na ochranu kontakt  proti korozi:

Nast íkejte podle pov trnostních podmínek a kontaktu 
desky a konektoru se slanou vodou voskový sprej.

Mazání a olejování
Kuželové maznice namažte podle pot eby a po každém iš-
t ní vysokotlakým isti em.

Kontrola/obnovení zna ek na plošin
Zna ky na plošin  musejí být stále dob e rozeznatelné. Zobra-
zují t žišt  ložné hmotnosti a pozici, kde má stát obsluha, pro 
obsluhu zvedací plošiny pomocí ru ního kabelového ovlada e. 

Zkontrolujte zna ky, zda jsou dob e rozeznatelné a v p í-
pad  pot eby je obnovte od ruvzdornou barvou.

Všechny
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Stojící plošiny

44 Kuželová tlaková maznice
45 Ložisko zarážky

Pro mazání tukem a olejem:
O ist te kuželovou maznici.
Mazacím lisem natla te mazací tuk do kuželové 
maznice (44), až je ložiskové místo plné (viz kapitola „Ma-
zací a provozní prost edky“ od s. 161).
Ložiska zarážky (45) namažte olejem (viz kapitola „Mazací 
a provozní prost edky“ od s. 161).

A B C E

45

44

44
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Zasouvací modely

44 Kuželová tlaková maznice
45 Ložiska zarážky a kloub skládací plošiny
46 Kluzné konzoly v pojezdových kolejnicích (mazání 

post ikem)

Pro mazání tukem a olejem:
O ist te kuželovou maznici.
Mazacím lisem natla te mazací tuk do kuželové 
maznice (44), až je ložiskové místo plné (viz kapitola „Ma-
zací a provozní prost edky“ od s. 161).
Ložiska zarážky a kloub v plošin  namažte olejem (45). 
Namažte kluzné konzoly v pojezdových kolejnicích (46) (viz 
kapitola „Mazací a provozní prost edky“ od s. 161).

F G

44

44

45

46
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Skládací modely

44 Kuželová tlaková maznice
45 Ložiska zarážky a kloub ve skládací plošin
46 Ložiska na pojezdových kolejnicích

Pro mazání tukem a olejem:
O ist te kuželovou maznici (44).
Mazacím lisem natla te mazací tuk do kuželové 
maznice (44), až je ložiskové místo plné (viz kapitola „Ma-
zací a provozní prost edky“ od s. 161).
Ložiska zarážky a kloub v plošin  namažte olejem (45). 
Namažte kluzné konzoly v pojezdových kolejnicích (46) (viz 
kapitola „Mazací a provozní prost edky“ od s. 161).

K L M

44

44

45

46
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Vertikální zdviže

44 Kuželová tlaková maznice
45 Ložisko zarážky
47 Kluzná plocha jezdce

Pro mazání tukem a olejem:
O ist te kuželovou maznici (44).
Mazacím lisem natla te mazací tuk do kuželové 
maznice (44), až je ložiskové místo plné (viz kapitola „Ma-
zací a provozní prost edky“ od s. 161).
Ložiska zarážky (45) namažte olejem (viz kapitola „Mazací 
a provozní prost edky“ od s. 161).
Vy ist te ob žné plochy (47) jezdce ve vodicím rámu a rov-
nom rn  je namažte.

V

45

44

44

47

47

44

44
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M sí ní údržba 

Kontrola hladiny oleje

Standardní zvedací plošiny

Zasouvací modely

A B C

2

F G

2
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Skládací modely

2 Hydraulický agregát na trubce stativu

Zasouvací agregát: Pro kontrolu hladiny oleje:
Spus te zvedací plošinu dol  tak, aby ležela na zemi.
Všechny op rné patky p ípadn  zasu te.
Otev ete pravý kryt trubky stativu.
Povolte upev ovací šroub hydraulického agregátu na 
trubce stativu (2).
Hydraulický agregát vytáhn te, až je vid t kontrolní zna ka 
na olejové nádrži.
Pomocí ukazatele na olejové nádrži nebo pomocí ty ové 
m rky zkontrolujte, jestli je hladina v p edepsaném ozna e-
ném rozsahu.
P ípadn  dopl te hladinu oleje až po ozna ený rozsah.
Hydraulický agregát zase zasu te do trubky stativu a p i-
pevn te jej pomocí upev ovacího šroubu (2).
Zav ete kryt trubky stativu.

K L M

2
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Sk í ový nebo
otá ecí agregát:

Pro kontrolu hladiny oleje:
Spus te zvedací plošinu dol  tak, aby ležela na zemi.
Všechny op rné patky p ípadn  zasu te.
Demontujte víko agregátu.
Pomocí ukazatele na olejové nádrži nebo pomocí ty ové 
m rky zkontrolujte, jestli je hladina v p edepsaném ozna e-
ném rozsahu.
P ípadn  dopl te hladinu oleje až po ozna ený rozsah.
Namontujte víko agregátu zp t.

Kontrola dotažení šroub  a matic
Zkontrolujte, jestli jsou všechny šrouby a matice dotažené.
Dávejte pozor zvlášt  na ložiskové epy s p íslušnými 
šrouby a všemi upev ovacími prvky pomocného rámu a p i-
pevn ní zvedacích plošin!
Volné šrouby a matice zase dotáhn te.

Kontrola dotažení šroubení a vedení hydraulického 
za ízení

Zkontrolujte všechna šroubení a vedení hydraulického za-
ízení. Ujist te se, že šrouby jsou dotažené a hydraulické 

hadice nepoškozené.
Povolené šrouby zase dotáhn te.
Poškozené hydraulické hadice ihned vym te.
Hydraulické hadice ovšem vym te nejpozd ji po t ech le-
tech. Datum výroby je vyraženo na armaturách.

Kontrola shrnovacích m ch
Zajist te, aby oba shrnovací m chy byly nepoškozené a 
pevn  sed ly na pístnici a válci.
Poškozené shrnovací m chy ihned vym te.

Všechny

ABCFGKLMV

Všechny
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tvrtletní, resp. pololetní údržba

Mazání ložisek nenáro ných na údržbu
Ložiska nenáro ná na údržbu o ist te.
Ložiska nenáro ná na údržbu namažte mazacím tukem.

Upozorn ní: Když zvedací plošinu používáte obzvlášt  asto, musíte 
ložiska nenáro ná na údržbu mazat ast ji než jenom jed-
nou za rok.

Pohnutí zvedací plošinou
U prostoj  delších než 3 m síce je nutné zvedací plošinou n -
kolikrát pohnout.

Otev ete, zvedn te, spus te a zav ete zdvihací plošinu po-
mocí odpovídajícího ovládacího prvku.
Opakujte postup cca 5krát.

Ro ní údržba

Vým na hydraulického oleje

Všechny

A B C F G K L M

POZOR! Zran ní nebo v cné škody kv li starému oleji!
Když olej v hydraulické nádrži nem níte každý rok, m že se 
zvlášt  p i teplotách pod bodem mrazu nahromadit konden-
zát. Funkce zvedací plošiny je tím narušena. M že dojít ke 
zran ní osob nebo poškození v cí.

Hydraulický olej m te jednou ro n .
Vým nu oleje prove te pokud možno krátce p ed za át-
kem zimy.
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Zasouvací agregát:

Sk í ový agregát:

Otá ecí agregát:

47 Šroub k vypoušt ní oleje
48 Nádrž hydraulického oleje
49 Sací filtr v olejové nádrži
50 V trací filtr
51 Ventilový blok

51 50 48 49

47

51
50

48

49

47

48

49

51

50

47
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Pro vým nu hydraulického oleje:
Spus te zvedací plošinu dol  tak, aby ležela na zemi (viz 
kapitola „Ovládací prvky“ od s. 37).
U zásuvného agregátu:
Vytáhn te hydraulický agregát natolik, aby se uvolnil venti-
lový blok (51) (viz kapitola „Kontrola hladiny oleje“ od s. 
120).
U sk í ového nebo otá ecího agregátu:
Demontujte víko agregátu.

Pod vypoušt cí šroub (47) položte dostate n  velkou ná-
dobu.
Imbusovým klí em (47) 6 mm povolte vypoušt cí šroub a 
olej nechte proudit do nádoby.

Je-li hydraulický olej siln  zne išt ný, musíte nádrž hydraulic-
kého oleje (48) vy istit:

Povolte sponu mezi nádrží hydraulického oleje (48) a ven-
tilovým blokem (51).
Vypus te olej.
Nádrž hydraulického oleje (48) vytáhn te z agregátu a vy-
ist te ji mimo hydraulický agregát.

Vym te pak rovn ž sací filtr v olejové nádrži (49) a v trací 
filtr (50).
Vy išt nou hydraulickou nádrž zasu te zase zp t do agre-
gátu a zašroubujte vypoušt cí šroub (47).
Nalijte olej do výšky zna ky na olejové nádrži nebo na ty-
ové m rce.

Upozorn ní: Používejte pouze oleje, které jsou vyjmenovány v kapitole 
„Mazací a provozní prost edky“ od s. 161.

Po napln ní olejové nádrže za ízení dvakrát rozje te.
Zkontrolujte hladinu oleje (viz kapitola „Kontrola hladiny 
oleje“ od s. 120) a p ípadn  dolijte olej nebo trochu oleje vy-
pus te.
U zásuvného agregátu:
Hydraulický agregát zase zasu te do trubky stativu a p i-
pevn te jej.
U sk í ového nebo otá ecího agregátu:
Namontujte víko agregátu zp t.
Použitý olej ádn  zlikvidujte.

47
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Vým na hydraulického oleje

47 Šroub k vypoušt ní oleje
48 Nádrž hydraulického oleje
49 Sací filtr v olejové nádrži
50 V trací filtr
51 Ventilový blok
52 Upínací spona

V

POZOR! Zran ní nebo v cné škody kv li starému oleji!
Když olej v hydraulické nádrži nem níte každý rok, m že se 
zvlášt  p i teplotách pod bodem mrazu nahromadit konden-
zát. Funkce vertikální zdviže je tím narušena. M že dojít ke 
zran ní osob nebo poškození v cí.

Hydraulický olej m te jednou ro n .
Vým nu oleje prove te pokud možno krátce p ed za át-
kem zimy.

48

50

49

52

47

51
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Pro vým nu hydraulického oleje:
Zav ete plošinu se složeným p ejezdovým m stkem tak, 
aby veškerý hydraulický olej natekl zp t do nádrže hydrau-
lického oleje (viz kapitola „Ovládací prvky“ od s. 37). 
Odstra te v trací filtr (50). 
Hydraulický olej odsajte pomocí plnicího otvoru.

Je-li hydraulický olej siln  zne išt ný, musíte nádrž hydraulic-
kého oleje (48) vy istit:

Odstra te doraz nádrže na zadní stran  nádrže.
Uvoln te upínací sponu (52)
Vytáhn te nádrž hydraulického oleje (48) z ventilového 
bloku (51). Dbejte p itom na sací a zp tná vedení a na sací 
filtr (49) v nádrži hydraulického oleje (48). 
Nádrž hydraulického oleje (48) vytáhn te nahoru z vedení 
a vy ist te ji mimo vozidlo.
Vložte zp t nádrž hydraulického oleje (48) a op t ji p ipojte. 
Prove te p itom výše popsané kroky v opa ném po adí.
Znovu nalijte olej do výšky zna ky na ty ové m rce. Výška 
pln ní by m la být 2/3 ty ové m rky.

Upozorn ní: Používejte pouze oleje, které jsou vyjmenovány v kapitole 
„Mazací a provozní prost edky“ od s. 161.

Po napln ní olejové nádrže za ízení dvakrát rozje te.
Zkontrolujte hladinu oleje (viz kapitola „Kontrola hladiny 
oleje“ od s. 120) a p ípadn  dolijte olej nebo trochu oleje vy-
pus te.
Hydraulický agregát zase zasu te do trubky stativu a p i-
pevn te jej.
Použitý olej ádn  zlikvidujte.

Hlavní vypína  chra te p ed korozí
Na ochranu hlavního spína e páskovou pojistkou proti korozi:

Hlavní vypína  namažte tukem na póly.

Všechny
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Kontroly
Ke každé zvedací plošin  se dodává revizní kniha. Podle této 
revizní knihy musíte nechat provést následující revize znalcem 
v jeho smluvní díln :
• Kontrola po montáži s písemným potvrzením v revizní knize 

o uvedení do provozu bez výtek.
• Minimáln  jednou ro n  se musí provád t pravidelné ná-

sledné kontroly. Nejd ležit jší objem kontrol je popsán v re-
vizní knize. Kontrola musí být písemn  potvrzena v revizní 
knize.

• Mimo ádná kontrola po podstatných opravách nebo úpra-
vách konstrukce. Kontrola musí být písemn  potvrzena v re-
vizní knize.

Konstruk ní zm ny jsou p ípustné pouze se svolením výrobce. 
Pokud se provedou úpravy zvedací plošiny bez našeho schvá-
lení, zaniká nárok na záruku. Za škody, nehody atd. nep ejímá 
výrobce ru ení. Totéž platí p i používání cizích náhradních 
díl , pokud jejich použití nebylo námi výslovn  dovoleno.
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Odstran ní poruch
Rovn ž zvedací plošina s dobrou pé í a údržbou m že mít po-
ruchy.
Následující popis poruch, které se mohou p ípadn  vyskytnout, 
vám má umožnit závadu rychle identifikovat a poskytnout ná-
vod k odstran ní s úsporou asu a náklad .
Vyhledávání poruch a jejich odstran ní by se m lo pokud 
možno provád t ve smluvních dílnách. Seznam dílen vám po-
skytne informaci, kde naše smluvní dílny naleznete. V p ípad  
pot eby si jej m žete zdarma vyžádat v našich prodejních kan-
celá ích nebo v podniku.
P i vyhledávání poruch se m že pokud možno používat kont-
rolní lampa. Na elektronické desce používejte m icí p ípojku 
pro vyhledávání poruch.
P ed vyhledáváním poruch byste m li zkontrolovat:

Jestli je zvedací plošina zapnutá v kabin  idi e.
Zkontrolujte, zda je hlavní vypína  baterie zapnutý.
Zajist te, aby byla hlavní pojistka pro p ívod proudu v po-
ádku.

Zkontrolujte pojistky ízení na hydraulickém agregátu, resp. 
na výkonnostním dílu, zda fungují.
Zkontrolujte funk nost pojistky pro ídicí nap tí vozidla p i 
za ízení 12 V.
Zajist te, aby baterie vozidla fungovaly a byly nabité.
Zkontrolujte, zda kost ící kabel na agregátu, resp. na vý-
konnostním dílu má nezávadné propojení kostry ze zvedací 
plošiny k vozidlu.
Zkontroluje, zda je v olejové nádrži dostatek oleje (krom  
varianty E).
Zkontrolujte, zda mechanické nebo elektrické sou ásti, 
jako nap . kabely, nejsou poškozené.

Všechny

VÝSTRAHA! Nebezpe í popálení v p ípad  zkratu!
Z d vodu vysoce výkonných baterií mohou v p ípad  zkratu 
vzniknout nebezpe né popáleniny.

P ed všemi pracemi na elektrické soustav  vypn te 
hlavní vypína  baterie nebo odpojte záporný pól baterie.
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Pokud zvedací plošina vykazuje další závady, nem li byste poruchy odstra ovat sami, 
ale m li byste je nechat odstranit smluvními dílnami a pomocí následujících tabulek. V 
seznamu dílen naleznete adresu nejbližší dílny a další kontaktní informace.

Tabulka k odstran ní poruch A C F G K L M
P ed zapnutím
Závada Možné p í iny Odstran ní
Optická indikace v kabin  i-
di e bliká rychle Sníma  sklonu b15 vadný Sníma  sklonu b15 vym te 

Zapnutí 
(LED na desce bliká v taktu blika e)
Závada Možné p í iny Odstran ní

Optická indikace v kabin  i-
di e bliká velmi rychle

Spína  sklonu b13 vadný 
(zkrat) Spína  sklonu b13 vym te

Sníma  sklonu b15 ramena 
nápravy vadný Sníma  sklonu b15 vym te

LED na desce nebliká

Spína  v kabin  idi e vadný Pomocí zkouše ky zkontro-
lujte p ípojku 2 a 4

Došlo k vybavení pojistek v 
agregátu e1 nebo e2 Pojistky vym te

Deska v t snicím klobou ku 
vadná Desku vym te

Otev ení
(Plošina se otev e až do vodorovné provozní polohy – tato poloha se uloží do 
pam ti a po vyrovnání podlážky se do ní p i zvedání zase najede)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se neotev e pomocí 
motoru

Výstup J 1/3 nedává výstup Zkontrolujte zkouše kou 
podle schématu

Vadný motorový styka  Zkontrolujte motorový styka

Plošina se neotev e

Vadný oto ný, tlakový p íp. 
pá kový spína

Zkouše kou zkontrolujte 
podle schématu kontakty v 
ovládacím prvku, použijte 
spojení na kostru JK desky

Konektor ventilu na S 3 nebo 
S 4 nemá nap tí, vadný kabel Zkontrolujte zkouše kou

ídicí ventil S 5 nebo tlaková 
odbo ka vázne Vy ist te nebo vym te
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Výstražná sv tla p i otev ené 
plošin  neblikají

Sníma  sklonu b15 na plo-
šin  je p estavený nebo 
vadný

Se i te nebo vym te

Deska je vadná Vym te
Konektor je vadný Vym te
Výstražná sv tla jsou vadná Vym te
Iniciátor b25 je p estavený 
nebo vadný Se i te nebo vym te

Vysunutí

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nevysouvá, motor 
b ží

Magnetické ventily S 7 a S 8 
net sné Vy ist te nebo vym te

Magnetický ventil S 8 neot-
vírá Vy ist te nebo vym te

Brzdicí ventil klesání S 11 ne-
otvírá Vy ist te nebo vym te

T sn ní pístu ve válci po-
jezdu vadné Vym te

Rozložení
(model KUZF)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nerozkládá, motor 
b ží

Magnetické ventily S 7 a S 8 
jsou net sné Vy ist te nebo vym te

Magnetický ventil S 12 neot-
vírá Vy ist te nebo vym te

Ventil S 10 neotvírá Vy ist te nebo vym te
T sn ní pístu ve válci sklá-
dání vadné Vym te

Otev ení
(Plošina se otev e až do vodorovné provozní polohy – tato poloha se uloží do 
pam ti a po vyrovnání podlážky se do ní p i zvedání zase najede)

Závada Možné p í iny Odstran ní
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Spušt ní 

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nespouští nebo je-
nom velmi pomalu, ale otví-
rání funguje

Ovládací pr tokový ventil R 1 
nebo R 2 na zdvihovém válci 
vázne nebo je vadný

Vy ist te nebo vym te

Uložení je p íliš pevné Mazání ložisek
Hydraulický olej je p íliš 
hustý

Olej vym te, p itom vyberte 
druh oleje podle doporu ení

Plošina se nespouští p i ovlá-
dání nožním spína em

Oba nožní spína e jste stiskli 
po sob  p íliš rychle (< 1 s) 
nebo p íliš pomalu (> 3 s)

Oba nožní spína e uvoln te, 
po kejte n kolik sekund, pak 
opakujte

Nožní spína  je vadný
Uvoln te konektor v plošin , 
nožní spína  zkontrolujte 
zkouše kou propojení

Kabel . 2 k plošin  vadný

Stiskn te oba nožní spína e 
a na konektorech J 3/6 a J 3/5 
na desce pomocí zkouše ky 
zkontrolujte nap tí

Plošina se nespouští p i ovlá-
dání bo ním ovládacím prv-
kem

Vadný oto ný, tlakový p íp. 
pá kový spína

Zkouše kou zkontrolujte 
podle schématu kontakty v 
ovládacím prvku, použijte 
spojení na kostru JK desky

Deska nedává na J 4/15 vý-
stup

Konektor J 4 stáhn te, 
svorku 15 zkontrolujte zkou-
še kou

Deska nedává na J 1/12 vý-
stup

Konektor J 1 stáhn te, 
svorku 12 zkontrolujte zkou-
še kou

Konektor ventilu na S 1 nebo 
S 2 nemá nap tí (vadný ka-
bel)

Zkontrolujte zkouše kou

Ventil S 5 v agregátu nespíná Zkontrolujte zkouše kou
Plošina se b hem klesání 
sklápí

Spína  sklonu b13 je p esta-
vený Nastavení

Plošina se sklápí samovoln

Magnetické ventily S 3 a S 4 
na skláp cím válci jsou zne-

išt né nebo vadné
Vy ist te nebo vym te

T sn ní pístu na skláp cím 
válci je vadné Vym te

Plošina se spouští automa-
ticky

Magnetické ventily S 1 a S 2 
na zdvihacím válci jsou zne-

išt né nebo vadné
Vy ist te nebo vym te
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Vyrovnání podlážky
(plošina se sklápí)

Závada Možné p í iny Odstran ní
Nouzové ovládání:
Tla ítko „Otev ít“ (28) a p ídavné tla ítko (29) na bo ním ovládacím prvku stiskn te, až se 
plošina sklopí

Plošina se nesklápí

Spína  sklonu b13 p estavený 
nebo vadný

Spína  sklonu b13 se i te tak, 
aby se plošina po dosednutí na 
zem sklopila

Deska nedává na J 4/14 výstup
Na p ípojce bl (signál) konek-
toru J 41 (spína  sklonu) zkont-
rolujte zkouše kou

Konektor ventilu na S 3 nebo 
S 4 nemá nap tí (vadný kabel)

Konektor J 4 stáhn te, svorku 
14 zkontrolujte zkouše kou

Magnetické ventily S 3 a S 4 na 
skláp cím válci jsou zne išt né 
nebo vadné

Vy ist te nebo vym te

Deska uložila chybu do pam ti Vypn te proud, zkontrolujte 
zkouše kou

Ovládací pr tokový ventil R 5 
nebo tlaková odbo ka vázne 
nebo je vadná

Vy ist te nebo vym te

Deska je vadná Vym te
Plošina se nesklápí, op-
tická indikace v kabin  
idi e rychle bliká

Sníma  sklonu b15 ramena ná-
pravy vadný Sníma  sklonu b15 vym te

Plošinu zvedn te ze zem
(plošina se sklopí do vodorovné provozní polohy, která se uložila do pam ti 
p i otvírání)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se p i ovládání 
nožním spína em ne-
sklápí do vodorovné 
provozní polohy

Oba nožní spína e jste stiskli 
po sob  p íliš rychle (d íve než 
po 1 s) nebo p íliš pomalu (poz-
d ji než po 3 s)

Oba nožní spína e uvoln te, po-
kejte n kolik sekund, pak opa-

kujte

Nožní spína  je vadný
Uvoln te konektor v plošin , 
nožní spína  zkontrolujte zkou-
še kou propojení

Kabel . 2 k plošin  vadný

Stiskn te oba nožní spína e a 
na konektorech J 3/6 a J 3/5 na 
desce pomocí zkouše ky zkont-
rolujte nap tí

Plošina se p i zvedání 
nesklápí do vodorovné 
polohy

Rozvád cí ventil S 5 vázne nebo 
je vadný Vy ist te nebo vym te

Sníma  sklonu b15 je vadný Vym te
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Plošina se p i zvedání 
p eklápí p es p ednasta-
venou polohu

Sníma  sklonu b15 je vadný Vym te
Rozvád cí ventil S 5 vázne nebo 
je vadný Vy ist te nebo vym te

Plošina se nesklápí do 
vodorovné provozní po-
lohy, ale zvedá se

Deska nedává na J 1/12 výstup

Na konektoru J 1 svorka 12 pro-
ve te kontrolu zkouše kou, po-
užijte p ipojení na kostru JK 
desky

Ventil S 5 v agregátu nespíná Zkontrolujte zkouše kou
Plošina se nesklápí do 
vodorovné provozní po-
lohy, ale zvedá se, op-
tická indikace v kabin  
idi e rychle bliká

Sníma  sklonu b15 plošiny 
vadný Sníma  sklonu b15 vym te

Plošina se p eklápí p es 
p ednastavenou po-
lohu, když se plošina 
zvedá

Sníma  sklonu b15 je vadný Vym te

Rozvád cí ventil vázne nebo je 
vadný Vy ist te nebo vym te

Zvedání
(plošina vyjíždí nahoru až po zvedací hranu)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nezvedá

Vadný oto ný, tlakový p íp. pá -
kový spína

Zkouše kou zkontrolujte podle 
schématu kontakty v ovládacím 
prvku, použijte spojení na 
kostru JK desky

Deska nedává na J 1/3 výstup
Desku zkontroluje podle sché-
matu na konektoru J 1/3 pomocí 
zkouše ky

Motorový styka  v agregátu ne-
spíná nebo je vadný

Motorový styka  zkontrolujte 
zkouše kou

Plošina se i p es b žící 
hydraulický agregát ne-
zvedá

Rozvád cí ventil S 5 vázne nebo 
je vadný Vy ist te nebo vym te

Magnetické ventily S 1 a S 2 na 
zdvihacím válci jsou zne išt né 
nebo vadné

Vy ist te nebo vym te

Sací filtr na erpadle zne išt ný Vy ist te nebo vym te

Plošina je p etížená Zatížení snižte podle tabulky za-
tížení

Hydraulické erpadlo je vadné Vym te
Elektrický motor je vadný Vym te
Tlaková odbo ka je zne išt ná 
nebo vadná Vy ist te nebo vym te

Omezovací ventil tlaku je p e-
stavený nebo vadný

Nejd íve se i te, pak zaplom-
bujte nebo vym te
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Zav ení
(plošina se zavírá)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nezavírá

Vadný oto ný, tlakový p íp. 
pá kový spína

Kontakty v ovládacím prvku zkont-
rolujte zkouše kou podle sché-
matu

Deska na J 1/3 nebo J 1/12 ne-
dává výstup

Desku zkontroluje podle schématu 
na konektoru J 1/3 a J 1/12 pomocí 
zkouše ky

Motorový styka  nebo ventil 
S 5 v agregátu nespíná Zkontrolujte zkouše kou

Plošina stojí v koncové 
poloze zav ená ne ve 
výšce ložné plochy vo-
zidla

Konec nástavby p i montáži 
vyztužen p íliš t sn

Nástavbu zesilte podle údaj  v 
montážním výkresu.

Ložisko je vybité (p i delší 
dob  používání)

Ložiskový ep, ložisková pouzdra 
vym te

Zasunutí

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nezasouvá, 
motor b ží

Magnetické ventily S 7 a S 8 
jsou net sné Vy ist te nebo vym te

Magnetický ventil S 7 neotvírá Vy ist te nebo vym te
Magnetický ventil S 11 neot-
vírá Vy ist te nebo vym te

T sn ní pístu ve válci po-
jezdu je vadné Vym te

Složení
(u modelu KUZF)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nerozkládá, 
motor b ží

Magnetické ventily S 7 a S 8 
jsou net sné Vy ist te nebo vym te

Magnetický ventil S 12 neot-
vírá Vy ist te nebo vym te

Magnetický ventil S 9 neotvírá Vy ist te nebo vym te
T sn ní pístu ve válci skládání 
je vadné Vym te

Zapnutí Warnfix
(Warnfix se automaticky zapne p i otev ení nebo vysunutí plošiny, levé a pravé sv tlo 
jsou zapojeny paraleln )
Závada Možné p í iny Odstran ní

Výstražná sv tla nebli-
kají

Zkrat ve sv tle nebo kabeláži Zkrat odstra te
Sv tlo vadné Vym te
Iniciátor b25 vadný Vym te
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Tabulka k odstran ní poruch E
P ed zapnutím
Závada Možné p í iny Odstran ní
Optická indikace v ka-
bin  idi e bliká rychle Sníma  sklonu b15 vadný Sníma  sklonu b15 vym te 

Zapnutí 
(LED na desce bliká v taktu blika e)
Závada Možné p í iny Odstran ní
Optická indikace v ka-
bin  idi e bliká velmi 
rychle

Spína  sklonu b13 vadný (zkrat) Sníma  sklonu b15 vym te
Sníma  sklonu b15 ramena ná-
pravy vadný Sníma  sklonu b15 vym te

LED na desce nebliká

Spína  v kabin  idi e vadný Pomocí zkouše ky zkontrolujte 
p ípojku 2 a 4

Došlo k vybavení pojistek ve vý-
konnostním dílu e1 nebo e2 Pojistky vym te

Deska v t snicím klobou ku 
vadná Desku vym te

Otev ení
(Plošina se otev e až do vodorovné provozní polohy – tato poloha se uloží do 
pam ti a po vyrovnání podlážky se do ní p i zvedání zase najede)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se neotev e

Vadný oto ný, tlakový p íp. pá -
kový spína

Zkouše kou zkontrolujte podle 
schématu kontakty v ovládacím 
prvku, použijte spojení na kostru 
JK desky

Motorový styka  -K4 nebo relé 
-K5 vadné

Zkontrolujte motorový styka  a 
relé

Výstup J4/14, JK nebo J43/90 
nedává výstup

Zkontrolujte zkouše kou podle 
schématu

Výstražná sv tla p i 
otev ené plošin  nebli-
kají

Sníma  sklonu b15 na plošin  je 
p estavený nebo vadný Se i te nebo vym te

Deska je vadná Vym te
Konektor je vadný Vym te
Výstražná sv tla jsou vadná Vym te
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Spušt ní 

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nespouští, 
ale otvírání funguje

Zdvihací válec vázne Krátce stiskn te zvedání, ná-
sledn  opakujte spoušt ní

Uložení je p íliš pevné Mazání ložisek
Výstup J4/15 nebo J42/81 ne-
dává výstup

Zkontrolujte zkouše kou podle 
schématu

Motorový styka  -K2 nebo relé 
-K7 vadné

Zkontrolujte motorový styka  a 
relé

Plošina se nespouští 
p i ovládání nožním 
spína em

Oba nožní spína e jste stiskli po 
sob  p íliš rychle (d íve než po 
1 s) nebo p íliš pomalu (pozd ji 
než po 3 s)

Oba nožní spína e uvoln te, po-
kejte n kolik sekund, pak opa-

kujte

Nožní spína  je vadný
Uvoln te konektor v plošin , 
nožní spína  zkontrolujte zkou-
še kou propojení

Kabel . 2 k plošin  vadný

Stiskn te oba nožní spína e a 
na konektorech J 3/6 a J 3/5 na 
desce pomocí zkouše ky zkont-
rolujte nap tí

Plošina se nespouští 
p i ovládání bo ním 
ovládacím prvkem

Vadný oto ný, tlakový p íp. pá -
kový spína

Zkouše kou zkontrolujte podle 
schématu kontakty v ovládacím 
prvku, použijte spojení na kostru 
JK desky

Kabel . 3 k ovládacímu prvku 
vadný

Postupné stisknutí oto ných 
spína  a kontrola nap tí na ko-
nektoru J30 podle schématu po-
mocí zkouše ky

Plošina se b hem kle-
sání sklápí

Zdvihací válec se spouští p íliš 
pomalu, resp. v bec

Namažte ložiska, krátce stisk-
n te zvedání a následn  opa-
kujte spoušt ní

Vyrovnání podlážky
(plošina se sklápí)

Závada Možné p í iny Odstran ní
Nouzové ovládání:
Tla ítko „Otev ít“ (28) a p ídavné tla ítko (29) na bo ním ovládacím prvku stiskn te, až se 
plošina sklopí

Plošina se nesklápí
Výstup J4/15, J4/14, JK nebo 
J42/81 nedává výstup

Zkontrolujte zkouše kou podle 
schématu

Uložení je p íliš pevné Mazání ložisek
Plošina se nesklápí, 
optická indikace v ka-
bin  idi e rychle bliká

Sníma  sklonu b15 ramena ná-
pravy vadný Sníma  sklonu b15 vym te



138

Plošinu zvedn te ze zem
(plošina se sklopí do vodorovné provozní polohy, která se uložila do pam ti 
p i otvírání)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se p i ovládání nož-
ním spína em nesklápí do 
vodorovné provozní polohy

Oba nožní spína e jste stiskli 
po sob  p íliš rychle (d íve 
než po 1 s) nebo p íliš po-
malu (pozd ji než po 3 s)

Oba nožní spína e uvoln te, 
po kejte n kolik sekund, pak 
opakujte

Nožní spína  je vadný
Uvoln te konektor v plošin , 
nožní spína  zkontrolujte 
zkouše kou propojení

Kabel . 2 k plošin  vadný

Stiskn te oba nožní spína e 
a na konektorech J 3/6 a J 3/5 
na desce pomocí zkouše ky 
zkontrolujte nap tí

Plošina se p i zvedání ne-
sklápí do vodorovné polohy 
nebo se vyklápí p es p edna-
stavenou polohu

Sníma  sklonu b15 vadný Vym te

Plošina se nesklápí do vodo-
rovné provozní polohy, ale 
zvedá se

Výstup J43/90, J1/12, JK 
nebo JK nedává výstup

Zkontrolujte zkouše kou 
podle schématu

Vadný motorový styka  -K3 Zkontrolujte motorový styka
Plošina se nesklápí do vodo-
rovné provozní polohy, ale 
zvedá se, optická indikace v 
kabin  idi e rychle bliká

Sníma  sklonu b15 plošiny 
vadný Vym te

Zvedání
(plošina vyjíždí nahoru až po zvedací hranu)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nezvedá

Vadný oto ný, tlakový p íp. 
pá kový spína

Zkouše kou zkontrolujte 
podle schématu kontakty v 
ovládacím prvku, použijte 
spojení na kostru JK desky

Deska na J 1/3 nebo J 42/81 
nedává výstup

Zkontrolujte zkouše kou 
desku podle schématu

Vadný motorový styka  -K1 Zkontrolujte motorový styka
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Zav ení
(plošina se zavírá)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nezavírá

Vadný oto ný, tlakový p íp. 
pá kový spína

Zkouše kou zkontrolujte 
podle schématu kontakty v 
ovládacím prvku, použijte 
spojení na kostru JK desky

Deska na J 1/12, nebo J43/90 
nebo JK nedává výstup

Zkontrolujte zkouše kou 
desku podle schématu

Vadný motorový styka  -K1 Zkontrolujte motorový styka

Plošina stojí v koncové po-
loze zav ená ne ve výšce 
ložné plochy vozidla

Konec nástavby p i montáži 
vyztužen p íliš t sn

Nástavbu zesilte podle údaj  
v montážním výkresu

Ložisko je vybité (p i delší 
dob  používání)

Ložiskový ep, ložisková 
pouzdra vym te

Zapnutí Warnfix
(Warnfix se automaticky zapne p i otev ení nebo vysunutí plošiny, levé a pravé sv tlo 
jsou zapojeny paraleln )
Závada Možné p í iny Odstran ní

Výstražné sv tlo nebliká Zkrat ve sv tle nebo kabeláži Zkrat odstra te
Sv tlo vadné Vym te
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Tabulka k odstran ní poruch V
P ed zapnutím
Závada Možné p í iny Odstran ní
Optická indikace v ka-
bin  idi e bliká rychle Sníma  sklonu b15 vadný Sníma  sklonu b15 vym te 

Zapnutí
(LED na desce bliká v taktu blika e)
Závada Možné p í iny Odstran ní

LED na desce nebliká

Došlo k vybavení pojistek v 
agregátu e1 nebo e2 Pojistky vym te

Deska v t snicím klobou ku 
vadná Desku vym te

Otev ení
(plošina se otvírá až po provozní polohu)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se neotev e po-
mocí motoru

Výstup J1/3 nedává výstup Zkontrolujte zkouše kou podle 
schématu

Vadný motorový styka Zkontrolujte motorový styka

Plošina se neotev e

Tla ítko je vadné

Zkouše kou zkontrolujte podle 
schématu kontakty v ovládacím 
prvku, použijte spojení na kostru 
JK desky

Konektor ventilu na S4 nebo S5 
nemá nap tí, vadný kabel Zkontrolujte zkouše kou

ídicí ventil S6 nebo tlaková
odbo ka vázne Vy ist te nebo vym te

Výstražná sv tla p i 
otev ené plošin  nebli-
kají

Sníma  sklonu b15 na plošin  je 
p estavený nebo vadný Se i te nebo vym te

Deska je vadná Vym te
Konektor je vadný Vym te
Výstražná sv tla jsou vadná Vym te
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Zvedání
(plošina vyjíždí nahoru až po zvedací hranu)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nezvedá

Tla ítko je vadné

Zkouše kou zkontrolujte podle 
schématu kontakty v ovládacím 
prvku, použijte spojení na 
kostru JK desky

Deska nedává na J 1/3 výstup
Desku zkontroluje podle sché-
matu na konektoru J 1/3 pomocí 
zkouše ky

Motorový styka  v agregátu ne-
spíná nebo je vadný

Motorový styka  zkontrolujte 
zkouše kou

Automatický tepelný spína  se 
aktivoval Nechte motor vychladnout

Plošina se i p es b žící 
hydraulický agregát ne-
zvedá

Rozvád cí ventil S 3 vázne nebo 
je vadný Vy ist te nebo vym te

Magnetické ventily S 1 a S 2 na 
zdvihacím válci jsou zne išt né 
nebo vadné

Vy ist te nebo vym te

Sací filtr na erpadle zne išt ný Vy ist te nebo vym te

Plošina je p etížená Zatížení snižte podle tabulky za-
tížení

Hydraulické erpadlo je vadné Vym te
Elektrický motor je vadný Vym te
Tlaková odbo ka je zne išt ná 
nebo vadná Vy ist te nebo vym te

Omezovací ventil tlaku je p e-
stavený nebo vadný

Nejd íve se i te, pak zaplom-
bujte nebo vym te

Spušt ní 
(plošina vyjíždí až k podlaze)

Závada Možné p í iny Odstran ní

Plošina se nespouští

Ovládací pr tokový ventil R 1 
nebo R 2 na zdvihovém válci 
vázne nebo je 
vadný

Vy ist te nebo vym te

Kluzné ložisko má t žký chod Kluzné ložisko vy ist te a na-
mažte tukem

Hydraulický olej je p íliš hustý Olej vym te, p itom druh oleje 
podle doporu ení

Magnetický ventil S 1 nebo S 2 
je 
vadný

Vy ist te nebo vym te



142

Plošina se nespouští p i 
ovládání ru ním kabelo-
vým ovlada em

Tla ítko je vadné

Zkouše kou zkontrolujte podle 
schématu kontakty v ovládacím 
prvku, použijte spojení na 
kostru JK desky

Deska nedává na J 4/15 výstup Konektor J 4 stáhn te, svorku 
15 zkontrolujte zkouše kou

Konektor ventilu na S 1 nebo 
S 2 nemá nap tí (vadný kabel) Zkontrolujte zkouše kou

Plošina se spouští auto-
maticky

Magnetické ventily S 1 a S 2 na 
zdvihacím válci jsou zne išt né 
nebo vadné

Vy ist te nebo vym te

Rozložení

Závada Možné p í iny Odstran ní

P ejezdový m stek se 
nerozkládá, motor b ží

Magnetické ventily S 10 a S 11 
se neotvírají Vy ist te nebo vym te

Magnetický ventil S 7 neotvírá Vy ist te nebo vym te
T sn ní pístu ve skláp cím 
válci vadné Vym te

Složení

Závada Možné p í iny Odstran ní

P ejezdový m stek se 
neskládá, motor b ží

Magnetický ventil S 7 neotvírá Vy ist te nebo vym te
Magnetický ventil S 12 neotvírá Vy ist te nebo vym te
Magnetický ventil S 13 neotvírá Vy ist te nebo vym te
T sn ní pístu na skláp cím 
válci je vadné Vym te

Zapnutí Warnfix
(Warnfix se automaticky zapne p i otev ení, levé a pravé sv tlo jsou zapojeny 
paraleln )
Závada Možné p í iny Odstran ní

Výstražné sv tlo nebliká Zkrat ve sv tle nebo kabeláži Zkrat odstra te
Sv tlo vadné Vym te

Spušt ní 
(plošina vyjíždí až k podlaze)

Závada Možné p í iny Odstran ní
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Zav ení
(plošina se zavírá)

Závada Možné p í iny Odstran ní
Plošina se nezavírá, 
resp. pouze jed-
nostrann

Nouzové ru ní ovládání na 
skláp cím válci je aktivní, 
resp. ob  jsou aktivní

Šrouby s rýhovanou hlavou na 
magnetických ventilech vyšrou-
bujte

Plošina se nezavírá

Tla ítko je vadné
Kontakty v ovládacím prvku zkont-
rolujte zkouše kou podle sché-
matu

Deska na J 1/3 nebo J 43/93 
nedává výstup

Desku zkontroluje podle schématu 
na konektoru J 1/3 a J 43/93 po-
mocí zkouše ky

Motorový styka  nebo ventil 
S 7 v agregátu nespíná Zkontrolujte zkouše kou

Iniciátor B 25 vadný
Zkontrolujte zkouše kou podle 
schématu a v p ípad  pot eby vy-
m te
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Technické údaje

Doporu ená kapacita baterie

Upozorn ní: Když s vozidlem jezdíte výlu n  krátké úseky, tedy m st-
ský provoz s astým nakládáním, m li byste zvolit baterii 
nejbližšího vyššího stupn . Navíc se doporu uje, abyste 
používali siln jší dynamo.

Generátory pro dobíjení baterie

Rozsah teplot pro používání zvedací plošiny

Všechny
Hmotnost nákladu [kg] Doporu ená kapacita baterie

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

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

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

Všechny
Hmotnost nákladu [kg] Doporu ený t ífázový proud 

dynama [watt]
do 1250 630
nad 1250 do 1750 730
nad 1750 do 4000 1000

Všechny
Standard Zvláštní vybavení „Chlad“

-20 °C až +60 °C -40 °C až +60 °C
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Grafy zatížení
Následující tabulky ukazují, jaká m že být ložná hmotnost (Q). 
Tabulku platnou pro vaši zvedací plošinu naleznete také na 
bo ním ovládacím prvku.
Ložná hmotnost (Q) se skládá ze všeho, co se nachází na plo-
šin , nap . z p epravovaného zboží, obsluhujícího personálu, 
p íp. manipula ní techniky.
Maximální dovolená ložná hmotnost (Q) závisí na ložné vzdá-
lenosti (a). Ložná vzdálenost (a) je vzdálenost mezi zadní hra-
nou ložné plochy a t žišt m ložné hmotnosti (12).
Maximální dovolená ložná hmotnost (Q) pro maximální p ípust-
nou ložnou vzdálenost (a) je na plošin  ozna ena trvalými 
zna kami.

Upozorn ní: Dodržujte níže také nová ozna ení model  platná od roku 
2014, viz kapitola „Takto naleznete sv j model“ od s. 12.

NEBEZPE Í! Hrozí nebezpe í poškození osob a v cí
Když p ekro íte maximální dovolenou ložnou hmotnost (Q) 
nebo maximální p ípustnou ložnou vzdálenost (a), m že se 
zvedací plošina z ítit! P itom se mohou zranit osoby a plošina 
vážn  poškodit. V t chto p ípadech zaniká jakákoli záruka!

Když ložnou hmotnost (Q) umístíte doprost ed mezi levou a 
pravou hranu plošiny:

Zat žujte zvedací plošinu maximáln  ložnou hmotností 
(Q), která je uvedená v tabulce vedle p íslušné ložné 
vzdálenosti (a)!

Když ložnou hmotnost (Q) umístíte na levém nebo pravém 
okraji plošiny:

Zat žujte zvedací plošinu maximáln  polovinou ložné 
hmotnosti (½Q), která je uvedená v tabulce vedle p í-
slušné ložné vzdálenosti (a)!

12

aQ

a
½Q

12
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A a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

350 K

850 350

1500 K
1500 K
1500 KS

1000 1500
1000 300 1200 1250
1200 250 1500 1000
1500 200 1850 800
1800 160 2400 600

500 K
500 KB
500 KSP
500 K1TL/R
500 K2TL/R
500 KRM
500 duo
500 neo

600 500

1750 K
1750 KS
1750 KK

850 1750
700 430 1000 1450
820 360 1300 1150

1120 260 1650 900

1800 160 2400 600

750 K
750 KB
750 KSP
750 M
750 K1TL/R
750 K2TL/R
750 duo
750 neo 
750 MA 
750 M1TL/R
750 MSP

600 750

2000 KL
2000 KS
2000 KK

750 2000
700 650 900 1650
820 550 1100 1300

1120 400 1600 950
1800 250 2400 600

1000 Athlet
quattro
1000 K1TL/R
1000 K2TL/R
1000 E
1000 rentfix

600 1000

2000 K

1000 2000
750 800 1200 1650
950 600 1500 1350

1400 400 1800 1100
2400 230 2100 950

1000 K

700 1000

2500 KL

750 2500
875 800 900 2050

1150 600 1100 1700
1700 400 1600 1150
2400 250 2400 750

1250 K
1250 KL

720 1250

2500 K
2500 KK

1000 2500
900 1000 1400 1785

1200 750 1600 1560
1800 500 1800 1385
2400 370 2400 1040
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a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

1500 KL
1500 rentfix

600 1500

3000 K

1000 3000
720 1250 1200 2000
900 1000 1500 1600

1200 750 1800 1300
2400 370 2400 1000

B a [mm] Q [kg]

500 GBL

600 500
700 430
820 360

1120 260
1800 160

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

350 minifix

850 350

500 minifix

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

E a [mm] Q [kg]

1000 E

600 1000
750 800
950 600

1400 400
2400 230



148

F a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

750 KUZ

600 750

1750 KUZP
1750 KUZ
1750 KUZK

850 1750
700 650 1000 1450
820 550 1300 1150

1120 400 1650 900
1800 250 2400 600

1000 KUZ
1000 KUFR

700 1000 2000 KUZP
2000 KUZ
2000 KUZK
2000 TrailGate
2000 
TruckGate

750 2000
875 800 900 1650

1150 600 1100 1300
1700 400 1600 950
2400 250 2400 600

1250 KLUZF
1250 KUFR

720 1250

2500 KUZ

750 2500
900 1000 900 2050

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

1500 KLUZ
1500 KUFR

600 1500

3000 KUZ

800 3000
720 1250 1200 2000
900 1000 1500 1600

1200 750 1800 1300
2400 370 2400 1000

1500 KUZP
1500 KUZ
1500 KUZK
1500 KUZF
1500 TrailGate
1500 TruckGat
e

1000 1500
1200 1250
1500 1000
1850 800
2400 600

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

750 KUZFM

600 750

1750 KUZF
1750 KUZFM

850 1750
700 650 1000 1450
820 550 1300 1150

1120 400 1650 900
1800 250 2400 600
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1000 KUZFM

600 1000

2000 KUZF
2000 KUZFM

750 2000
750 800 900 1650
950 600 1100 1300

1400 400 1600 950
2400 230 2400 600

1500 KUZF
1500 KUZFM

1000 1500
1200 1250
1500 1000
1850 800
2400 600

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

K a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

1000 KF
1000 KFN

600 1000

1500 KF
1500 KFN

600 1500
750 800 720 1250

1000 600 900 1000
1500 400 1200 750
2400 250 2400 370

1250 KF
1250 KFN

720 1250

2000 KF

750 2000
900 1000 900 1650

1200 750 1100 1300
1800 500 1600 950
2400 370 2400 600
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L a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

750 twinfold

600 750

1250 HFL

550 1250
700 650 650 1000
820 550 900 750

1120 400 1350 500
1800 250 2400 250

1000 twinfold

600 1000

1500 twinfold

600 1500
750 800 720 1250
950 600 900 1000

1400 400 1200 750
2400 230 2400 370

1000 HFL

650 1000
850 800

1150 600
1700 400
2400 250

BCM a [mm] Q [kg] a [mm] Q [kg]

unifold

600 1000

500 Tuck-un-
der

600 500
750 800 700 430
950 600 820 360

1400 400 1120 260
2400 230 1800 160

350 Tuck-un-
der

850 350
1000 300
1200 250
1500 200
1800 160

BCV a [mm] Q [kg]

4000 V

1500 4000
1750 3400
2000 3000
2250 2600
2500 2400
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Hydraulická schémata
Standardní zvedací plošina se 4 válci
96-560.98-00.00-00

A K

ZVED.VÁLEC ZVED.VÁLECSKLÁP.VÁLEC SKLÁP.VÁLEC

R2R1

DBV1

M

R5

P T

BAS5

A BAAAB

R4R3

S4S2S1S3

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Standardní zvedací plošina se 2 válci
97-510.98-00.00-00

A C

ZVED.VÁLECSKLÁP.VÁLEC

R2

DBV1

M

R5

P T

BAS5

AAB

R3

S2S3

) ) ) )

) )
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Standardní zvedací plošina s hydraulickou op rou
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

SKLÁP.VÁLEC SKLÁP.VÁLECZVED.VÁLEC ZVED.VÁLEC

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Standardní zvedací plošina s hydraulickou 
ochranou p ed podjetím
99-514.98-01.00-00

A

SKLÁP.
VÁLCE

ZDVIH.
VÁLCE

ZDVIH.
VÁLCE

SKLÁP.
VÁLCE
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Zasouvací zvedací plošina
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

SKLÁP.VÁLEC SKLÁP.VÁLECZVED.VÁLEC ZVED.VÁLEC

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Zasouvací zvedací plošina pro model 750 KUZ, 
750 KUZFM, 1000 KUZFM, 1500 až 2000 KUZK 
96-543.98-00.00-00

F

) ) ) ) ) ) ) )

) )

SKLÁP.VÁLEC ZVED.VÁLEC SKLÁP.VÁLECZVED.VÁLEC
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Zasouvací zvedací plošina
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

SKLÁP.VÁLEC SKLÁP.VÁLECZVED.VÁLEC ZVED.VÁLEC

) ) ) ) ) ) ) )

) )
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Skládací zvedací plošina
93-505.60-08.00-00

L

R2R1

A

DBV1M

<

A A

S1 S2

ZVED.VÁLEC ZVED.VÁLEC

< <
) ) ) )
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Skládací zvedací plošina
02-528.60-08.00-00

B M

A

R1

A

DBV1M

<

S1

ZVED.VÁLEC

<

) )
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Vertikální zdviže
09-545.98-00.00-00
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Mazací a provozní prost edky

Doporu ený hydraulický olej
• Tellus 15

Teplota p i používání: –20 °C až 60 °C
• Aero Shell Fluid 4

Teplota p i používání: -40 °C až 60 °C

Zvláštní vybavení „Chlad“
• Aero Shell Fluid 4 + t sn ní pro nízké teploty proti zesklova-

t ní t snicích materiál
Teplota p i použití: do –40 °C

Ekologické oleje
S p ibývajícím ekologickým v domím se pro hydraulická za í-
zení vyžadují ekologické, biologicky odbouratelné oleje. Na po-
žádání vám dodáme námi otestovaný olej. Teplota p i použí-
vání tohoto oleje je –20 °C až 60 °C. Kontaktujte nás prosím.
P i používání jiných olej  m že podle okolností dojít k poško-
zení válc  a nep íjemnému hluku.

Mazací tuk doporu ení
• Shell Retinax HD2
• Srovnatelný tuk

Dodávané p íslušenství

Dodávané p íslušenství naleznete v katalogu náhradních díl  
své smluvní dílny. V seznamu dílen naleznete adresu nejbližší 
dílny a další kontaktní informace.
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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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Balík plošiny 14
Bezpe nostní za ízení 113

kontrola 113
Bo ní ovládací panel 14
Bo ní ovládací prvek 37

C
išt ní 114

D
Definice pojm 29
Dva ru ní kabelové ovlada e 82

E
easy move 54, 58

G
Generátory 144

H
Hlavní spína 127
Hlavní vypína  baterie 25, 35
Hydraulická op rná patka 26
Hydraulická schémata 151
Hydraulický agregát 14
Hydraulický olej

doporu ení 161
ekologické oleje 161
vým na 123, 126

J
Jednoru ní ovládání 37

easy move 58
hydraulické vzp ry 48

K
Kapacita baterie 144
Kluzné konzoly v pojezdových 
kolejnicích 117
Kód tla ítek 25, 35

programovat 106
Kontrola baterie 114
Kontrola hladiny oleje 120
Kontrola hydraulického za ízení 122
Kontrola matic 122
Kontrola šroub 122
Kontrola uhlíkových kartá 114
Kontroly 128
Kuželová tlaková maznice 116
Kvalifikace personálu 7

L
Ložiska nenáro ná na údržbu 123
Ložisko zarážky 116
Ložná hmotnost 145

M
Madlo nástavby 14
Mazání 115
Maziva 161
Mechanická op rná patka 26
M sí ní údržba 120
Modely zvedacích plošin 12, 14

N
Nádrž hydraulického oleje 124, 126
Náhradní díly 161
Najížd cí lišta 14
Nastavení plošiny do vodorovné polohy 30
Nordic 98

Rejst ík
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Nožní spína 14, 88

O
Obnovení zna ek 115
Obouru ní ovládání 37

easy move 54
hydraulické vzp ry 42, 44
tla ítka 50

Ochrana proti podjetí 14
Olej 115, 120
olejování 115
Op rné patky

hydraulické 26, 42
mechanické 26

Ošet ování 110
Otev ení plošiny 29
Oto ný spína 37
Ovládací panel 12
Ovládací prvek

bo ní 37
dva ru ní kabelové ovlada e 82
nožní spína 88
radiové dálkové ovládání 

(standard) 96
radiového dálkového ovládání 

Nordic 98
ru ní kabelový ovlada 90, 92
speciální ovládací prvky 100, 102, 

104

P
Pá kový spína 37
Pevný díl plošiny 14
Plošina 14

naložit 31
nastavit vodorovn 29, 37
otev ít 29, 30, 37
pohyb 28
rozložit 29, 30, 37
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