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Instrukser for transport og løfting 

 Les og følg: 
 Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er 

ment som en anbefaling. Føreren er ene og 
alene ansvarlig for at maskinen sikres 
tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type 
transportvogn i henhold til de amerikanske 
eller nasjonale transportforskriftene og 
bedriftens regler. 

 Genie-kunder som har behov for å 
transportere en lift eller et Genie-produkt i 
container, bør kontakte en profesjonell 
speditør med kunnskap om klargjøring, lasting 
og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for 
internasjonal frakt. 

 Kun kvalifiserte brukere av løfteutstyr over 
bakkenivå skal løfte maskinen på eller av 
lastebilen. 

 Transportkjøretøyet må parkeres på et plant 
underlag. 

 Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke 
ruller når maskinen lastes på. 

 Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, 
remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. 
Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. 
Se serienummermerket for maskinens vekt. Se 
avsnittet om inspeksjon for plassering av 
serienummermerket. 

 Maskinen må stå på et plant underlag eller 
være sikret før bremsene slippes opp. 

 Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere 
enn den maksimale hellingen og sidehellingen 
som maskinen takler. Se ”Kjøring i en helling” i 
Betjeningsinstruksjonene. 

 Hvis transportkjøretøyet står i en brattere 
helling enn den maksimalt tillatte hellingen 
oppover eller nedover, må maskinen lastes og 
losses med vinsj, slik det er beskrevet i 
”Utløsing av bremser”. Se avsnittet 
Spesifikasjoner for hellingsverdier. 
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Utløsing av bremser 

1 Blokker hjulene for å 
hindre at maskinen ruller.  

2 Sørg for at vinsjvaieren er forsvarlig festet i 
chassisets festepunkter, og at veibanen er 
uten hindringer. 

3 Trykk inn den svarte 
bremseutløserknappen for å 
åpne bremseventilen. 

4 Pump den røde bremseutløserknappen. 

Etter at maskinen er lastet på: 

1 Dra ut den røde nødstoppknappen både på 
bakke- og plattformkontrollen til ”på”-posisjon, 
og vri nøkkelbryteren til plattformposisjon. 

2 Trykk inn knappen for kjørefunksjon 
(hvis montert). 

3 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for 
funksjoner på kontrollspaken.Flytt 
kontrollspaken ut av midtstilling og slipp den 
umiddelbart for å tilbakestille bremsene. 

4 Trykk inn de røde nødstoppknappene både på 
bakke- og plattformkontrollen til ”av”-posisjon. 

Det anbefales ikke å taue GRC-12. Hvis maskinen 
må taues, ikke kjør raskere enn 3,2 km/t. 
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Sikring på lastebil eller vogn ved 
transport 
Kontroller alltid at forlengelsesdekket er låst når 
maskinen transporteres. 

Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og ta ut 
nøkkelen før transport. 

 

Inspiser hele maskinen, og sjekk at ingen deler 
eller gjenstander er løse. 

Bruk transportfestene på chassiset for å feste 
maskinen til transportkjøretøyet. 

Bruk kjettinger eller stropper som er sterke nok. 

Bruk minst 4 kjettinger eller stropper. 

Juster fastspenningen slik at kjettingene ikke blir 
skadet. 
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 Les og følg: 
 Kun kvalifiserte riggere bør rigge og løfte 

maskinen. 

 Forsikre deg om at kranen, underlaget og 
remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se 
serienummermerket for maskinens vekt. 

Løfting av maskinen med en kran 
Bruk løfteringen ved mastens bakre del. 

Sørg for at masten er helt senket. 

Inspiser hele maskinen og fjern løse eller usikrede 
gjenstander. 

Sett alltid løftekroken i løfteringen slik at den peker 
bort fra maskinen. 
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Løfte maskinen med gaffeltruck 
Sørg for at alle forlengelsesdekk, kontroller og 
komponentbord er sikret. Fjern alle løse deler fra 
maskinen. 

Senk plattformen helt. Plattformen må være senket 
hele tiden under lasting og transport. 

Bruk gaffeltrucklommene på hver side av chassiset, 
under dekslene. 

 

Sett truckens gaffel inn i lommene. 

Kjør fremover slik at gaffelen skyves helt inn. 

Hev maskinen 15 cm, og tilt deretter gaffelen litt 
bakover, slik at maskinen står trygt. 

Pass på at maskinen er i vater når gaffelen 
senkes. 

 
Dersom maskinen løftes fra 
siden, kan den bli skadet. 

 


