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3. SIKKERHET

I dette avsnittet beskrives sikkerhetsanvisningene og varslene som er relevante for transport, 
bruk og vedlikehold av liften. 

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL
Følges ikke disse instruksjonene og sikkerhetsbestemmelsene kan det føre til alvorlig 
personskade eller livsfare Gjør deg nøye kjent med og følg alle sikkerhetsbestemmelser, 
bruksanvisninger og skilt på maskinen.

Pass på at du har forstått alle sikkerhetsanvisningene og sikkerhetsbestemmelsene. Se 
til at også andre mennesker som bruker liften eller arbeider i løfteplattformen, kjenner til 
instruksjonene.

3.1. SIKKERHETSBESTEMMELSER

Anordningen skal bare brukes av en person som er utdannet for arbeidet, har skriftlig 
tillatelse fra arbeidsgiveren, har god kunnskap om anordningen og  har fylt atten (18) år.

Hold alltid maskinen ren for skitt og forurensning som kan innvirke på sikkerheten, og forsvar 
kontinuerlig overvåkning av maskinens tilstand fra teknisk- og sikkerhetssynspunkt.

Maskinen bør inspiseres og vedlikeholds regelmessig.
Service- og reparasjonsarbeider skal kun utføres av person med tilstrekkelig fagkunnskap, 
og som har gjort seg grundig kjent med service- og reparasjonsanvisningene.

Det er strengt forbudt å benytte maskinen dersom den ikke er i fullgod stand.

Man skal ikke fjerne eller deaktivere noen av sikkerhetsanordningene i maskinen.FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL
Anordningen	skal	verken	modifiseres	uten	produsentens	samtykke	eller	brukes	under	
omstendigheter som ikke oppfyller produsentens krav.

Brukeren skal skaffe seg anvisninger og godkjenning av produsenten for alle spesielle 
arbeidsmetoder	eller	arbeidsforhold	som	produsenten	ikke	har	definert.

FORFLYTNING

Pass på terrengets høyeste tillatte helling ved transportkjøring. Under transportkjøring i 
terreng skal du prøve å oppholde deg over maskinen.

Se opp for hindre i terrenget på kjøresporet og andre stasjonære eller bevegelige hindre i 
omgivelsene. Pass på at du har uhindret sikt i kjøreretningen.
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ARBEIDSOMRÅDE OG FORBEREDELSER FØR LØFTEARBEID

Når	du	arbeider	på	et	trafikkert	område	bør	du	tydelig	merke	arbeidsområdet	med	varsellys	
eller ved inngjerding.
Alle	krav	i	veitrafikkloven	skal	også	ivaretas.

Forsikre deg om at støttebeinas bevegelsesområde er fritt før du bruker dem.
Når chassiset støttes bør underlagets bærekraft og helling alltid tas med i betraktning. 
Forsikre deg om at støttebeina ikke glir på et hellende underlag.

På	”mykt”	underlag	må	tilstrekkelig	store	underlagsplater	legges	under	støttebeina.	Forsikre	
deg ved valg av ekstra støtteskiver om at maskinens metallstøttebein har et godt feste og 
ikke kan gli på.
Ved støtteposisjonen skal du forsikre deg om at hjulene er løftet opp fra bakken.

Kontroller alltid fra libellen at maskinen står vannrett.

Kontroller alltid at det ikke er uvedkommende personer på arbeidsområdet. Det er 
klemmefare mellom roterende og faste komponenter.

Når du manøvrerer bomsystemet fra manøversentralen på svinganordningen, skal 
du passe på at du ikke blir klemt mellom støttebenene og øvrige strukturer som ikke 
roterer med bomsystemet.

LØFTING OG ARBEID I ARBEIDSPLATTFORMEN

Forsikre deg alltid om at advarselsanordningene og nødsenkingen fungerer før liften brukes.

Bruk aldri liften alene. Pass på at det er noen på bakken som kan tilkalle hjelp ved 
nødsituasjoner.

I	arbeidskurven	skal	det	ikke	oppholde	seg	flere	enn	to	(2)	personer	samtidig	+	55	kg	annen	
last, og den samlede belastningen skal ikke overstige 215 kg.

Liften skal ikke brukes som kran.

Bruk sikkerhetssele!

Stiger, stigtrinn og andre typer klatreredskaper 
skal absolutt ikke brukes i kurven.

Øk aldri belastningen i øverste posisjon.

Ingen gjenstander skal kastes eller falle ut av 
plattformen.

Maskinen skal ikke benyttes for å transportere varer eller personer mellom f.eks. ulike etasjer 
eller lignende. Det er forbudt å stige på eller ut av en arbeidskurv i bevegelse.

Når bomsystemet er senket i nederste posisjon, skal du forsikre deg om at bommen ikke 
kolliderer med konstruksjoner som ikke roterer med bomsystemet.
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FORHOLD PÅ BRUKSOMRÅDET

Man må alltid ta værforholdene, slik som vind, sikt og regn, med i betraktningen slik at disse 
faktorene ikke gjør løftingen utrygg.

Liften skal ikke brukes når
temperaturen er under -20 °C eller
vindhastigheten er over 12,5 m/s

Vindhastighet (m/s) Vindens virkning på bakken
0 Vindstille Røyk stiger loddrett

1-3 Svak Man ser vindretningen fra røykens bevegelse, og den føles 
på huden. Bladene i trærne rasler;

4-7 Passende Bladene og små grener i trærne beveger seg. Flagg retter 
seg ut. Vinden løfter støv og løse papirbiter fra bakken.

8-13 Frisk bris
Små løvtrær og store grener vaier. Vinden suser når den 
treffer hus og faste gjenstander. Det er vanskelig å bruke 
paraply.

14-16 Sterk Alle trær vaier. Det er vanskelig å gå mot vinden. 

Ikke	ta	verktøy/tilbehør	med	stor	overflate	med	deg	i	arbeidskurven.	Den	økte	
vindbelastningen kan redusere anordningens stabilitet.

Vær oppmerksom på strømførende kabler - ta i betraktning de 
minimumsavstander som er nedtegnet i separat tabell:

Spenning Minimumsavstand under 
(m)

Minimumsavstand sidelengs 
(m)

100–400 V hengende 
spiralkabel 0,5 0,5

100–400 V åpen kabel 2 2
6 - 45 kV 2 3
110 kV 3 5
220 kV 4 5
400 kV 5 5

Før du senker arbeidskurven bør du alltid kontrollere at området under kurven er uten 
hindringer.

For å unngå skader bør ikke arbeidskurven senkes direkte ned på bakken eller annet 
underlag.



23

3.2. SIKKERHETSRELATERTE MERKNADER

I denne boken brukes varsels- og merknadssymboler som presenteres på denne siden.

Følg alle sikkerhetsanvisninger etter varslene for å unngå faremoment og skader.

Generelt sikkerhetsadvarelssymbol i merker på maskinen og i anvisningene som 
advarer mot en potensiell risikofaktor. Følg de videre instruksjonene som angis med 
tekst eller et symbol ved siden av merket.

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL
Det røde merket FARE brukes for å advare om umiddelbare og truende risikofaktorer som 
kan forårsake alvorlig skade eller livsfare, om de ikke kan unngås.FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL
Det oransje merket ADVARSEL brukes for mulige risikofaktorer, som under noen 
omstendigheter kan føre til alvorlig skade eller fare om de ikke kan unngås. 

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

Det gule merket FORSIKTIG brukes for å advare om risikofaktorer som forårsaker moderat 
eller lett skade.

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

Det blå merket brukes når man vil lede oppmerksomheten mot spesielle anvisninger som er 
relatert til bruk eller vedlikehold Dette er f.eks. anvisninger som har å gjøre med maskinens 
driftssikkerhet eller det å unngå av materialskader.




