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5.3. FLYTTING AV LIFTEN

Liften	kan	flyttes	ved	hjelp	av	liftens	egen	kjøreranordning	eller	å	slepe	den.	

Flytting av maskinen skal kun skje med bommen i transportstilling. Under 
flytting må kurven være helt tom. 

5.3.1. Liften klargjøres for transport

Liften	skal	alltid	være	i	transportposisjon	under	forflytningen.

Forbered liften for transport iht følgende:
1. Kjør teleskopbommen helt inn.
2. Forsikre deg om at kurven står vinkelrett mot bommen.
3. Senk bommen/kurven helt ned på støtten for bommen på dragbommen. Grensebryteren 

på støtten forhindrer manøvreringen av støttebeina dersom kurven ikke er nedsenket.
4. Steng beskyttelseslokket på arbeidskurvens manøverpanel.
5. Vri	omkobleren	(1)	i	posisjon	”Manøverpanelet	på	chassis”.
6. Løft opp støttebeina. 

Løft først opp de bakre støttebeina 3–4 (se opp så du ikke skader det bakre lyspanelet), 
løft så de fremre støttebeina 1–2 (se opp så du ikke skader støttehjulet)

7. Forsikre deg om at beskyttelselokkene er låst.

Hvis	du	tenker	å	flytte	liften	ved	å	slepe	den:
8. Koble til parkeringsbremsen.
9. Forsikre deg om at drivsystemet er utkoblet.
10. Vri omkobleren i posisjon OFF og koble løs liften fra strømforsyningen.
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5.3.2. Bruk av kjøreanordningen

Det	hydrauliske	drivsystemet	benyttes	for	korte	forflytninger	av	liften	inne	på	arbeidsområdet,	
når tauekjøretøyet ikke kan benyttes. 

Under transportkjøring i terreng skal du prøve å oppholde deg over maskinen.

1. Still	omkobleren	1	i	posisjon	”Manøverpanelet	på	chassis”.
2. Start el-motoren. (Ved forbrenningsmotordrift, start aggregatet)  

Honda: juster motorturtallet 3/4 fra maksimal. Aggregatets motorturtall virker på 
drivhastigheten. 

3. Kontroller at kurven er i transportstilling og støttebeina er helt løftet opp.
4. Forsikre deg om at kabelen er lang nok for den beregnede 

flyttestrekningen	eller	at	kabelen	er	utkoblet.
5. Koble kraftoverføringen i kjøreposisjon.
6. Frigjør håndbremsen.
7. Utfør kjøringen via styreorganer for drivsystemet.

 

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

Unngå å kjøre slik at støttehjulet treffer hindringer, og unngå å kjøre i bratte bakker. 
Dersom et hjul støter mot et hinder, kan liften svaie kraftig.

Etter kjøring:
• Koble til håndbremsen.
• Koble ut kraftoverføringen.

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

Ta ikke støttehjulet for langt ut, ettersom de da blir svakere og lettere skades. 
Ved kjøring bør det være 1–3 cm mellomrom mellom dragbommen/bremsestagets nedre del 
og hjulets overkant, slik at hjulet kan svinge fritt..
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På et hellende underlag:
1. Når du kjører i en bakke med drivsystemet, må du alltid holde dragbommen i 

hellingsretningen. Kjør aldri med drivsystemet med dragbommen pekende i retning mot 
oppoverbakken.

2. Sett alltid klosser under hjulene før liften kobles fra dragkjøretøyet.
3. Sett alltid på håndbremsen før liften kobles fra kjøretøyet.
4. Bruk håndbremsen kun som parkeringsbrems eller for nødstopp.
5. Pass	på	følgende	når	du	flytter	liften	med	drivsystemet:

• ikke sett foten slik at den kommer under hjulet på liften
• vær oppmerksom på dragbommens brå bevegelser
• vær forsiktig så du ikke forårsaker farlige situasjoner for utenforstående og 

omgivelsene
6. Flytt aldri liften ved hjelp av håndkraft i en bakke. Liften kan rulle avgårde og forårsake en 

ulykke.
7. Parker aldri en kjøretøykombinasjon i en bakke. 

Gå aldri fra liften i en bakke når den kun holdes på plass av drivsystemets bremsekraft.  

Kjør aldri med drivsystemet i nedoverbakke dersom bakken har en hellingsgrad på 
mer enn 5 prosent, (tilsvarer et fall på 0,5 meter på en 10-meters strekning). Hvis 
bakken heller mer enn dette, er det fare for at du kan miste kontrollen over liften.
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5.3.3. Tauing av liften

Kobling av liften til tauekjøretøyet
1. Løft dragkoblingens håndtak oppover/framover (i kjøreretning). Kulekoblingen er nå i 

åpen posisjon.
2. Trykk kulekoblingen lett på dragkulen. Koblingen og låsingen skjer automatisk.

Forsikre deg alltid om at koblingen er ordentlig låst på kulen.

3. Koble til stikkontakten og sikkerhetsvaieren. Forsikre deg om at kabelen ikke gnager mot 
andre deler og at vaieren kan bevege seg fritt.

4. Kontroller at lysene fungerer korrekt.
5. Frigjør håndbremsen ordentlig og forsikre deg om at håndtaket låses i nedre posisjon.
6. Løft støttehjulet helt opp i transportposisjon.

Kulekoblingen bør rengjøres og smøres regelmessig.

Dersom man parkerer eller frigjør maskinen fra tauekjøretøyet, i en bakke eller på 
annet hellende underlag, er det spesielt viktig at håndbremshåndtaket dras på med 
stor kraft. Når håndbremsen er koblet inn, skyves maskinen bakover. Da løsner 
ryggeautomatikken bremseklossene. Fjærhuset spenner nå håndbremsspaken ytterligere, 
og parkeringsbremsen er igjen innkoblet.
Glem ikke å justere bremsene i henhold til serviceanvisningene.
Legg hjulkiler under hjulene for ekstra sikkerhet.

Når	du	sleper	liften,	skal	du	ta	hensyn	til	nasjonale	veitrafikkforskrifter	samt	lokale	eller	
arbeidsplasspesifikke	anvisninger	samt	de	anvisningene	som	gjelder	sleping	med	kjøretøy.

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

Kontroller alltid før du sleper liften:
• at støttebeina er løftet opp i transportposisjon
• at kulekoblingen er låst
• at lysene fungerer korrekt, at kabelen er tilkoblet
• at håndbremsen ikke ligger på
• at hjul og dekk er uskadet og lufttrykket er riktig
•  bakakselen 450 kPa (4,5 bar)
•  nesehjul 250 kPa (2,5 bar)
• at sikkerhetsvaieren er festet
• bremsenes låsing etter transport
• støttehjulets feste er i øverste posisjon
• at drivsystemet er koblet ut fra dekket
• at det ikke er noen last i kurven

Det må alltid benyttes hjulkile, når man kobler liften fra det tauende kjøretøyet.
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160 XT II / XTB II: 185 mm 
180 XT II / XTB II: 230 mm 
210 XT II / XTB II: 250 mm

5.4.1. Forflytning ved å løfte

Maskinen kan løftes med løfteanordningene på bildet. Løfteanordningene sitter på 
korresponderende steder på begge sider av liften
Under løftingen skal personliften være i transportposisjon. Ta bort alt løst materiale fra 
rammekonstruksjonens overside og løfteplattformen før løftet.
Til løftingen skal det brukes en kran og løfteutstyr som passer til formålet og er tilstrekkelig 
holdbar	Gransk	liftens	vekt	i	den	tekniske	spesifikasjonen.

Løft forsiktig så maskinen ikke skades.

5.4. LAGRING/OPPBEVARING OVER LENGRE TID

Rengjør maskinen grundig og smør eller før på beskyttelsessmurning i henhold 
til	anvisningene	før	lang	tids	oppbevaring	(se	punkt	”Smøreskjema”).	Samme	
rengjøringsprosedyre og smøring skal gjentas i sammenheng med igangsetting.

Dersom liften forlates stående over en lengre periode, f.eks. vinteropplag, anbefaler vi at 
den løftes opp en anelse ved hjelp av støttebeina.

FARE

VARSEL

FORSIGTIG

ADVARSEL

Regelmessige inspeksjoner skal gjennomføres i samsvar med inspeksjonsprosedyren i 
anvisningen.


