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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. 

Sørg for at dreieskiven er sikret med 
låsemekanisme før transport. Pass på å 
frigjøre dreieskiven før bruk. 

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, må 
maskinen lastes og losses med vinsj, slik det 
er beskrevet i ”Utløsing av bremser”. 

Frihjulkonfigurasjon for vinsjing 
Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller. 

Løsne hjulbremsene 
ved å vri alle de fire 
utkoblingshettene på 
navene. 

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

Følg motsatt prosedyre for å koble inn bremsene 
igjen. 

Merk: Frihjulventilen skal alltid være lukket. 
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Sikring på lastebil eller vogn ved 
transport 
Blokker alltid dreieskiven med låsepinnen når 
maskinen transporteres. 

 

1 Dreieskivens låsepinne 

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

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

Sammenslåing for transport 

Merk: Før maskinen slås sammen for transport, 
sørg for at jibbebommen er trukket helt inn, at 
bommen er trukket helt inn, at dreieskiven er 
mellom hjulene i svingende ende, og at akslene er 
trukket helt inn. 

1 Kjør maskinen opp på lasteplanet, og gå ned 
fra plattformen. 

2 Trekk ut den røde nødstoppknappen til 
”på”-posisjon på bakkekontrollen. 

3 Vri bryteren til bakkekontroll. 

4 Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren for 
overstyring/gjenoppretting på siden av 
bakkekontrollboksen. Vri nøkkelen til 
overstyringsposisjon, P22. 

 

5 Start motoren. 

6 Hev bommen til vinkelen er mellom 20 og 
30 grader. Bommen skal heves nok til å gå 
klar av lasteplanet og alle andre hindringer. 

 

7 Trykk inn den gule spaken ved svingdrevet for 
å låse bommen for transport. 
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8 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen og 
senkeknappen for jibbebom for å senke 
jibbebommen. Jibbebommen vil bli stuet inn 
under bommen. Når jibbebommen stopper, 
fortsett å holde inne senkeknappen for 
jibbebom. Sylinderne for vatring av jibbebom 
og plattform vil trekkes helt inn, slik at 
plattformen slås sammen. 

 

9 Senk bommen til den er lavere enn horisontal 
stilling. Kontroller indikatorlampen for 
sammenslåing av primærbom på siden av 
bakkekontrollpanelet. Lampen skal lyse når 
bommen er lavere enn horisontal stilling, noe 
som indikerer at bommen er sammenslått. 

 

10 Fest nylonstropper over bakplaten på enden 
av jibbebommen. Sikre jibbebommen på 
lasteplanet. Ikke bruk unødvendig mye makt 
når du sikrer jibbebommen. 

For å gjøre maskinen klar til bruk igjen 

1 Trekk ut den røde nødstoppknappen til 
”på”-posisjon. 

2 Vri bryteren til bakkekontroll. 

3 Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren for 
overstyring/gjenoppretting, og vri den til 
overstyringsposisjon, P22. 

 

4 Start motoren. 

5 Hev bommen til vinkelen er mellom 20 og 
30 grader. Bommen skal heves nok til å gå 
klar av lasteplanet og alle andre hindringer. 

 

6 Trekk ut den gule spaken ved svingdrevet for å 
låse opp transportsikringen for bommen. 
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7 Hev jibbebommen helt til plattformen ikke 
lenger er stuet under bommen, til bellkranken 
har sluttet å bevege seg, og til jibbesylinderen 
begynner å forlenges. 

 

8 Sørg for at plattformen er i vater, dersom den 
ikke er det.  

9 Senk bommen til bomvinkelen er mindre enn 
10 grader. 

 

10 Vri nøkkelen til kjøreposisjon, og fjern deretter 
nøkkelen fra nøkkelbryteren for 
gjenoppretting/overstyring. Sett nøkkelen inn i 
nøkkelbryteren på bakkekontrollen. 
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Sikring av chassiset 

Bruk kjettinger som er sterke nok. 

Bruk minst 6 kjettinger. 

Juster fastspenningen slik at kjettingene ikke blir 
skadet. 
 

SX-135 XC 
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Les og følg: 
Kun kvalifiserte riggere bør rigge maskinen. 

Kun kvalifiserte kranførere bør løfte maskinen, 
og kun i henhold til gjeldende kranforskrifter. 

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

Løfteinstruksjoner 

Forleng akslene helt. Senk og trekk bommen helt 
inn. Senk jibbebommen helt. 

Fjern alle løse deler fra maskinen. 

Bestem tyngdepunktet for din maskin ved hjelp av 
tabellen og figuren på denne siden. 

Fest stropper kun til angitte løftepunkter på 
maskinen.  

Juster fastspenningen slik at maskinen ikke blir 
skadet, og slik at den er i vater. 

Tyngdepunkt X-akse Y-akse

SX-135 XC 2,1 m 1,6 m

 
 

 
 


