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1 Generelt

1.1 Bruk av denne håndboka

1.1.1 Mål
Denne håndboka er beregnet på brukerne av følgende sakselift:
T-210DL25 4WD/P/N

1.1.2 Symboler som brukes i håndboka

1.2 Standardutstyr

1. Kontrollpanel med støpseltilkopling, skal brukes på vogna og på plattformen.
2. Hjelpebryter for løft og senk i ventil-/el-rommet.
3. Proporsjonal betjening.
4. Ensidig utskyvningsplattform.

1.3 Utfyllende informasjon

Dokumentasjonssett for HATZ® dieselmotor.
Dokumentasjonssett for sentralt smøresystem (ekstrautstyr).
Deleliste.
Elektrisk og hydraulisk skjema.
Liftbok (loggbok).

Kommentar
En kommentar inneholder tilleggsinformasjon.

OBS!
Hvis du overser en instruksjon med dette symbolet og denne tittelen, kan det føre til skade 
på sakseliften.

Advarsel
Hvis du overser en instruksjon med dette symbolet og denne tittelen, kan det føre til alvorlig 
personskade eller alvorlig skade på sakseliften. 
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1.4 Ekstrautstyr

1. AC 230 V tilkopling på plattformen.
2. Varsellys som tillegg til lydsignalet ved kjøring.
3. Mulighet for å kjøre med full høyde.
4. Easy Lube SystemsTM sentralt smøresystem (10 smørepunkter).
5. Helautomatisk sentralt smøresystem (54 smørepunkter).
6. Generator.
7. Dekk som ikke setter merker.

1.5 CE-merking

Se samsvarserklæringen,

1.6 Identifisering av sakseliften (typeskilt)  

Spesifikke opplysninger om sakseliften kan avleses på typeskiltet.

1.6.1 Plassering av typeskiltet
Typeskiltet til sakseliften befinner seg bak venstre forhjul.

Følgende opplysninger er angitt på typeskiltet:
1. Fabrikantens navn, adresse og telefonnummer
2. Modell
3. Totalvekt (kg)
4. Understellsnummer
5. Produksjonsår
6. Nominell effekt (kW)

OBS!
Typeskiltet må aldri fjernes.

Typeskilt
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7. Maksimal tillatt vekt på sammenslått plattform (kg)
8. Maksimal tillatt vekt på utskjøvet plattform (kg)
9. Maksimal horisontal kraft (N)

10. Maksimal skråning (°)
11. Maksimal vindstyrke (m/s)
12. Maksimal skråstilling (°)
13. Maksimal høyde (m)
14. Maksimal høyde mobil
15. Minimalt tillatt temperatur (°C)
16. Maksimalt driftstrykk (bar)

1.7 Leveringsvilkår og garanti

1.7.1 Leveringsvilkår 
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. leverer i samsvar med betingelsene til den nederlandske 
bransjeforeningen Metaalunie.

1.7.2 Garanti
For garantiperiode: Se leveringsvilkårene.

1.8 Beregnet bruk og modifikasjoner

1.8.1 Beregnet bruk
Sakseliften er utelukkende beregnet på å gjøre personer i stand til å jobbe i høyden. Den maksimale 
belastningen på plattformen (se typeskiltet) må derfor ikke under noen omstendighet overskrides. 
All annen bruk faller utenom sakseliftens bruksområde.

1.8.2 Modifikasjoner
Modifikasjoner på sakseliften er bare tillatt etter skriftlig tillatelse fra ledelsen i HOLLAND LIFT 
INTERNATIONAL B.V.
Informasjonen i denne håndboka er basert på opplysninger som var kjent for oss på 
publiseringstidspunktet når det gjelder konstruksjoner, materialegenskaper og arbeidsmetoder. Det 
tas derfor forbehold om konstruksjonsendringer. Av denne grunn forbeholder HOLLAND LIFT 
INTERNATIONAL B.V. seg retten til å endre innholdet i håndboka uten foregående varsel.
Deler må utelukkende erstattes av deler som leveres av HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V., 
eller som i det minste må være av likeverdig kvalitet. HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. 
forbeholder seg retten til å vurdere om slike deler er av likeverdig kvalitet. Bare en skriftlig erklæring 
om dette garanterer fabrikantens ansvar.
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1.9 Service og teknisk støtte

HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V.
Anodeweg 1
NL-1627 LJ Hoorn
Nederland
T +31 (0)229-285555
T +31 (0)229-285550
E service@hollandlift.com
W www.hollandlift.com
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2 Sikkerhet

2.1 Nødprosedyre

2.1.1 Nødstopp
For å kople ut alle funksjoner på sakseliften:

Trykk på nødstoppknappen.

2.1.2 Kontakt med (høyspent)ledninger
Gå fram på følgende måte hvis sakseliften kommer borti (høyspent)ledninger:

1. Bli værende på plattformen.
2. Kjør sakseliften bort fra faresonen.
3. Se til at folk i nærhetene ikke kommer i berøring med sakseliften.
4. Få fjernet spenningen fra (høyspent)ledningene.
5. Forlat sakseliften når spenningen er fjernet fra (høyspent)ledningene.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner

2.2.1 Generelt
Unngå alle situasjoner som kan føre til fare for brukerne av sakseliften og personer i 
nærheten.
Det er på det strengeste forbudt for eksempel å:
• feste hengende last til sakseliften;
• feste reklameskilt eller transparenter til sakseliften;
• forstørre plattformen;
• stå på rekkverket rundt plattformen;
• bygge opp gulvet i plattformen;
• slepe sakseliften på offentlig vei.
Etter hver (større) reparasjon må sakseliften godkjennes på nytt av en sakkyndig. 
Ved modifikasjoner og reparasjoner som kan ha følger for stabilitet, styrke og prestasjoner, 
må sakseliften godkjennes på nytt av HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V.
Gjennomførte inspeksjoner, tester, reparasjoner og endringer må føres i sakseliftens 
loggbok.
Frekvensveid, kvadratisk gjennomsnittsverdi av hastigheten (vibrasjoner) som brukeren 
utsettes for under bruk av sakseliften, utgjør ikke mer enn 2,5 m/s².
Støyemisjonen fra sakseliften på arbeidsplassen utgjør, på en avstand av 7 meter og ved 
maksimal belastning, ikke mer enn 75 dB(A).
Langvarig eksponering for støy kan skade hørselen hvis det ikke brukes hørselsvern.
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2.2.2 Sikkerhetsforskrifter under normal drift
Bruk bare sakseliften hvis:
• det ikke er noen synlige skader;
• alle funksjoner virker som de skal;
• alle sikkerhetsanordninger virker som de skal;
• det hydrauliske systemet ikke lekker;
• oljenivået i det hydrauliske systemet er på riktig nivå.
Lås dekslene til skapene på vogna.
Ikke kom borti bevegelige og hengslete deler på sakseliften  
(for eksempel saksene, styringen).
Sørg for at du kjøre- og arbeidsområdet.
• er flatt nok og sterkt nok;
• er tilstrekkelig opplyst;
• er fritt for hindringer;
• er fritt før snø og is.
Se til at sakseliften ikke kan komme borti noen faste eller bevegelige hindringer.
Se til at ingen objekter kan falle ut av plattformen (for eksempel verktøy).
Hvis det jobbes på plattformen med verktøy som kan forårsake brann, må det være et 
brannslokkingsapparat på plattformen.
Hvis man velger å kjøre med full høyde (21 m), må dette bare gjøre på avstengte områder op 
på et svært flatt og bærekraftig underlag. Brukeren må være klar over dette. Som ekstra 
sikkerhetskrav må det alltid jobbes med to personer. En person som befinner seg på 
plattformen og en person på bakken. De skal kommunisere med hverandre ved hjelp av 
kommunikasjonsmidler.  
Ved en normalsituasjon må 8 meterssikringen virke. Nøkkelbryteren står normalt i stilling 0. 
Dette betyr: Inntil en høyde på 8 meter er det mulig å kjøre. Posisjon "1" betyr: Inntil maksimal 
høyde er det mulig å kjøre, men maksimalhastigheten er aldri høyere enn 0,5 km/t ved 
høyder over 4 meter.  
Aktuell nøkkelbryter befinner seg i el-skapet.
Lad sakseliftens batteri bare på et sted med god ventilasjon og der røyking og åpen ild er 
strengt forbudt.
Viktige bestemmelser med hensyn til kjøring i lenderetningen i skråninger:
• Slå opp i de tekniske opplysningene i håndboka for maksimal klatreevne;
• Den maksimale belastningen under kjøring i skråninger er 80 kg (1 person);
• Sett plattformen i laveste posisjon.
• Sett kjørehastigheten i laveste stilling.
• Ikke foreta noen skarpe styrebevegelser under kjøring i skråninger:
• Kjør med hjulene uten drift pekende opp.
Det er på det strengeste forbudt å:
• betjene sakseliften med betjeningspanelet fra bakken (unntatt ved transport og 

vedlikehold);
• bruke sakseliften for arbeid på eller i nærheten av elektriske (høyspent)ledninger;
• brukle sakseliften for arbeid i eksplosjonsfarlige omgivelser.
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2.2.3 Sikkerhetsforskrifter ved vedlikehold
Bruk påkrevd personlig verneutstyr ved arbeid på sakseliften (for eksempel vernebriller, 
hørselsvern, hjelm).
Unngå at sakseliften kan rulle vekk. Legg for eksempel klosser under hjulene.
Unngå å komme i klem mellom saksene. Se til at sikkerhetsstøttene er montert hvis det for 
eksempel må utføres arbeid på saksene (blant annet smøring av saksene).
Hvis sakseliften er koplet ut ved vedlikeholdsarbeid og må forbli koplet ut, må det foretas tiltak 
for å unngå at sakseliften kan koples inn uventet eller av vanvare. Se likeledes til at en 
tredjepart ikke kan oppheve tiltakene.
Beskytt alle deler som ikke må utsettes for væsker før saksene rengjøre med damp, vann 
eller andre væsker. Fjern beskyttelsen igjen etter rengjøringen.
Se til at olje, fett og andre miljøbelastende stoffer behandles trygt og miljøvennlig.

2.2.4 Sikkerhetsforskrifter for arbeid på elektriske anlegg
Kople ut sakseliften før arbeid på det elektriske anlegget utføres.

2.2.5 Sikkerhetsforskrifter for arbeid på hydrauliske systemer
Sørg for riktige slokkemidler. Olje som lekker kan forårsake brann på grunn av overoppheting.
Senk plattformen helt før arbeid på det hydrauliske systemet utføres.
Fjern trykket før arbeid på det hydrauliske systemet.
Ikke kom borti ledningene i det hydrauliske systemet. Varm olje som lekker kan forårsake 
(brann)sår eller trenge gjennom huden. Hvis du likevel kommer i kontakt med oljen, må du 
søke behandling hos lege med erfaring fra denne type skader.

2.3 Ansvar

HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. kan ikke holdes ansvarlig for:
Skade som har oppstått som følge av uaktsom bruk og/eller vedlikehold av sakseliften.
Eventuelle trykkfeil i dokumentasjonen og følgende av disse.
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2.4 Brukere

Bedriftsledelsen er forpliktet til å instruere brukerne av sakseliften om bruk og vedlikehold av 
maskinen ved hjelp av håndbok, tilleggsforskrifter og anvisninger.
Håndboka må alltid oppbevares innen rekkevidde for brukeren i oppbevaringsstedet i ventil-/
el-skapet i sakseliften. Om nødvendig kan HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. skaffe et 
nytt eksemplar.
Betjening av sakseliften er utelukkende tillatt for personer over 18 år, som er kjent med 
betjening og forskrifter for sakseliften fra HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V..
Betjening av sakseliften av personer påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner som 
begrenser eller reduserer ferdighetene, er forbudt.
I Nederland: Det anbefales at brukerne tar sertifikatet “Veiligheidscertificaat Hoogwerker”. 
Dette anerkjennes av tilsynsorganet Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport 
(TCVT). 
Liftopplæringen IPAF står for internasjonalt anerkjente liftopplæringer.
Vedlikehold må bare gjøres av personer som er helt kjent med forskriftene i håndboka og som 
innehar spesifikk kunnskap om virkemåte og konstruksjon for sakseliften fra HOLLAND LIFT 
INTERNATIONAL B.V..

2.5 Formålsriktig bruk

Bruk sakseliften utelukkende i henhold til formålet. 
Se også avsnitt 1.8.1.
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2.6 Klistremerker på sakseliften

2.6.1 Klistremerker på sakseliften

         Forside

1. Refleksfolie (på alle hjørner)
2. Maks. 2 personer + last
3. Klemfare for hender
4. Prosedyre for nødsenking
5. Sklisikker overflate
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2.6.2 Klistremerker på venstre side

        Venstre side

1. Sakselift typemarkering
2. Hovedbrytersymbol
3. Hovedbrytertekst
4. Opphold i faresonen er forbudt
5. Shell Tellus 32
6. Hydraulisk olje
7. Inspeksjonsmerke
8. AC 230 V (ekstrautstyr)
9. Smøreråd

10. Refleksfolie (på alle hjørner)
11. Merkenavn
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2.6.3 Klistremerker på høyre side

            Høyre side

1. Merkenavn 
2. Instruksjon for sikkerhetsstøtte
3. Typeangivelse
4. Smøreråd
5. “DIESEL”
6. Brannfare
7. Opphold i faresonen er forbudt
8. Refleksfolie (på alle hjørner)
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2.6.4 Klistremerker på kontrollpanelet og plattformen

        Klistremerker på innsiden av plattformen

1. “Senking kun med innskjøvet plattform”
2. Kort bruksanvisning
3. Refleksfolie på alle hjørner
4. ”AC 230 V”

AC 230 V klistremerke på kontakten (ekstrautstyr)
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2.6.5 Klistremerker i rommene for hydraulikkloljetanken og ventiler/el

Rom for hydraulikklolje- og ventiler/el

Ventil- og el-rom

1. “Hydraulikkolje”
2. “Shell Tellus 32”
3. Nødprosedyre for utskyvbar plattform
4. ”AC 230 V”
5. Posisjoner for batteripoler
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2.6.6 Klistremerker i rommene for dieselmotor og sentralt smøresystem
På klistremerket i dieselmotorrommet står det vedlikeholdsinstruksjoner for dieselmotoren gjengitt i 
symboler. 
På dette klistremerket står det vedlikeholdsinstruksjoner for dieselmotoren gjengitt i symboler.
Det fins ulike smøresystemer som ekstrautstyr. Hvert system skal ha sitt eget merke. 

Dieselmotor- og sentralt smøresystemrom

1. Hatz vedlikeholdsmerke
2. Brannfaresymbol
3. “DIESEL”
4. Merke sentralt smøresystem

På Hatz klistremerke for vedlikehold er alle periodiske vedlikeholdsinstruksjoner for dieselmotoren 
gjengitt i symboler. Riktig oljetype er også angitt her.

Vedlikeholdsmerke for dieselmotoren

På merket for Easy Lube SystemsTM sentralt smøresystem er likeledes maksimal- og minimumsnivå 
for fettreservoaret avbildet.
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Merke for Easy Lube SystemsTM sentralt smøresystem.
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2.7 Sikkerhetsanordninger på sakseliften

Sikkerhetsanordninger

1. Nødstoppknapp
2. Sikkerhetsstøtte 
3. Synlig kjørealarm (ekstrautstyr)
4. Beskyttelsesrekkverk
5. Styrte tilbakeslagsventiler i stempelsylindrene 
6. Pendelakselblokkering / bryter for deteksjon av pendelakselposisjon
7. Skråstillingsindikatorer 
8. Kjørealarm, lydsignal 
9. Endebrytere løftesylinder

10. Ventil for nødsenking 
11. Ledning-/slangebruddsikring
12. Endebryter 4/8 meter
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2.7.1 Nødstoppknapp
Med nødstoppknappen kan du kople ut alle funksjoner på sakseliften.

Hvis nødstoppknappen trykkes inn, koples alle funksjoner ut.
Når nødstoppknappen trekkes ut og samtidig vris en kvart omdreining mot høyre, koples alle 
funksjoner inn igjen etter omtrent to sekunder.

Nødstoppknapp

2.7.2 Sikkerhetsstøtte
Sikkerhetsstøtten hindrer at du kan komme i klem i saksene hvis du må utføre arbeid på saksen.

2.7.3 Beskyttelsesrekkverk
Beskyttelsesrekkverket forhindrer kontakt med bevegelige saksedeler.

2.7.4 Synlig kjørealarm
Den synlige kjørealarmen virker når sakseliften kjører. To lys blinker under kjøring.

Merk:
Bare for sakselifter med ekstrautstyr “Synlig kjørealarm”.
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2.7.5 Utstyr for nødsenking
Ved hjelp av nødsenkeventilen på løftesylinderen kan du senke plattformen i nødstilfelle.
Dette er mulig ved å trekke ut den røde beteningsknappen (3) på nødsenkeventilen (2).

 Utstyr for nødsenking

1. Løftesylinderen
2. Ventil for nødsenking
3. Betjeningsknapp

Hvis plattformen i dette tilfelle fortsatt er i utskjøvet tilstand, må denne først skyves inn ved hjelp av 
håndpumpa (i ventilskapet). Håndpumpestanga må stikkes inn i adapteren. Denne 
håndpumpestanga befinner seg på bunnen av ventil- og el-rommet.

Håndpumpe for utskyvingsdelen av plattformen
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               Håndpumpestang

1. Håndpumpe
2. Stangadapter
3. Håndpumpestang

2.7.6 Kjørealarm, lydsignal
Den akustiske kjørealarmen virker når sakseliften kjører: Det høres et varselsignal.

2.7.7 Hastighetsbegrenser
Hastighetsbegrenseren forhindrer at det kan kjøres for fort med hevet plattform.

Hvis plattformen befinner seg i en høyde på mer enn 4 meter, koples automatisk den lave 
kjørehastigheten inn. Den høyere kjørehastigheten kan bare koples inn igjen når plattformen 
befinner seg i en høyde på mindre enn 4 meter.
Hvis plattformen befinner seg i en høyde på mer enn 8 meter, koples automatisk kjøre- og 
styrefunksjonen ut. Kjøre- og styrefunksjonen koples inn igjen når plattformen befinner seg i 
en høyde på mindre enn 8 meter.

Kommentarer:
Bare for sakselifter med ekstrautstyr “Kjøring med full høyde”. 

Det er mulig å kople inn kjøre- og styrefunksjonen igjen når plattformen befinner seg i en 
høyde på mer enn 8 meter. Sett i så fall nøkkelbryteren i el-skapet i posisjon "1".
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2.7.8 Skråstillingsindikatorer
Hvis sakseliften står skjevere enn tillatt ifølge spesifikasjonene, og hvis plattformen i tillegg 
befinner seg i en høyde på mer enn 4 meter, så lyder et varselsignal samtidig som alle 
bevegelsesfunksjoner koples ut. Unntatt senkefunksjonen og innskyving av plattformen.

Skråstillingsindikatorer

1. Indikator for 1 grad skråstilling på langs og på tvers. (Ekstrautstyr, for å tillate kjøring med full 
høyde). 

2. Indikator for 3 grader skråstilling på langs og 2 grader på tvers.

2.7.9 Mekanisk overbelastningsvern
Overbelastningsvernet forteller når plattformen er for tungt lastet:

Ved overskridelse (mellom 100 -110 %) av tillatt arbeidslast vil alle sakseliftens 
bevegelsesfunksjoner koples ut. Samtidig lyder et akustisk signal kontinuerlig og 
overbelastningslampa lyser. Etter at overbelastningsvernet er aktivert må overlasten først 
fjernes. Deretter kan sakseliftens bevegelsesfunksjoner igjen brukes. Det anbefales å ha 
kommunikasjonsutstyr med på plattformen i tilfelle det oppstår en feil.
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En av sikringshevearmene mot overbelastning med bryter

1. Hevearmene til overbelastningssystemet.
2. Overbelastningssikkerhetsbryter.
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2.7.10 Sikring løftesylinder
Denne sikringen forhindrer at løftesylinderen setter seg fast mekanisk. Like før sylinderen når 
sin maksimale rekkevidde, aktiveres en endebryter av en brytertapp slik at løftesylinderen 
stopper i tide.

1. Brytertapp
2. Endebryter

2.7.11 Ledning-/slangebruddsikring
På løftesylinderen er det montert en elektrisk styrt ventil. Senking er bare mulig med et styresignal 
fra kontrollpanelet, også i tilfelle ledning/slangebrudd.
Den maksimale senkehastigheten begrenses av en strupeventil montert i sylinderen.

            Ledning-/slangebruddsikring

1. Senkeventil med betjeningsknapp
2. Slangebruddsikring (strupeventil)

Sikring løftesylinder
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3 Betjeningsorganer

Oversikt over betjeningsorganene

1. Kontrollpanel 
2. Nødstoppknapp
3. Tilslutning for kontrollpanel
4. Hovedbryter
5. Tilslutning for kontrollpanel vogn
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3.1 Kontrollpanel

Kontrollpanelet kan brukes både på plattformen og på vogna ved hjelp av en støpseltilkopling. 

Betjeningsskap med de to kontrollpanelene
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3.1.1 Hovedkontrollpanelet

Hovedkontrollpanelet

1. Nødstoppknapp
2. Betjeningshendel forover/bakover
3. Dødmannsknapp
4. Styring til høyre
5. Styring til venstre
6. Plattform inn/ut
7. Løfting/senking
8. Horn/Sperrefunksjon
9. Indikasjonslampe stempelsylindrer inn

10. Alle stempelsyilindrer inn-ut/Automatisk nivellering
11. Indikasjonslampe stempelsylindrer ut
12. Indikasjonslampe automatisk nivellering
13. Generator AC 230 V på/av (ekstrautstyr)
14. Kjørehastighet rask/langsom
15. Dieselmotor på/av
16. Turtall dieselmotor høy/lav
17. Driftslampe
18. Feilindikasjonslampe 
19. Pendelaksel
20. Brenselindikasjonslampe (ekstrautstyr)
21. Indikasjonslampe fettreservoar tom
22. Skråstillingsindikasjonslampe
23. Overbelastningsindikasjonslampe

    

   

 

NO
OD

STOP                          

NOODSTOP

          NOODSTO
P                     

124 35

6

13 14 15 16

17

18
199

10

11

12

7

8

23
22

21

20



T-210DL25 4WD/P/N-NO Rev. 0 

2/6/09 Side 30

3.1.2 Stempelkontrollpanel

Stempelkontrollpanel

1. Stempelsylinder venstre foran
2. Stempelsylinder høyre foran
3. Stempelsylinder venstre bak 
4. Stempelsylinder høyre bak

2

4

1

3
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4 Maskinrom

4.1 Hydraulikkoljerom

Hydraulikkoljerommet befinner seg sammen med ventil- og el-rommet på venstre side av vogna.

1. Påfyllingsåpning hydraulikkoljetank
2. Filterelement for hydraulikkolje
3. Hydraulikkoljetank
4. Peileglass
5. Dokumentasjonsoppbevaring

Hydraulikkoljerom
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4.2 Ventil- og el-rom

Ventilrommet utgjør en enhet sammen med el-rommet.

Ventiler og generator

1. Hydraulisk strømgenerator (ekstrautstyr)
2. 230 V bryterautomat (ekstrautstyr)
3. Generatorventilblokk 
4. Funksjonsventilblokk
5. Kjøreventilblokk
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Ventiler og generator

6. El-skap
7. Skråstillingsindikatorer
8. Hovedbryter
9. Nødhåndpumpe for uttrekksplattform

10. Startbatterier
11. Generatorstyring

4.3 Hovedbryter

Hovedbryteren kopler matespenningen til sakseliften inn og ut

1. Nøkkel med kjetting
2. Hovedbryter

Hovedbryter
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4.4 El-skap

4.4.1 Betjeningspanel på el-skapet
På kontrollpanelet befinner det seg enkelte varsel- og indikatorlamper og noen knapper for 
kontrollfunksjoner, beregnet på vedlikeholdsarbeid utført av sakkyndige.

1. Indikatorlampe ladestrøm dieselmotor
2. Indikatorlampe motoroljetrykk 
3. Indikatorlampe motortemperatur
4. Indikatorlampe luftfilter dieselmotor
5. Nødbryter for løfting/senking
6. Nøkkelbryter for overbelastningssikring
7. Nøkkelbryter for kjøring med full høyde
8. Horn
9. Timeteller

10. Sperreknapp
11. Testknapp for indikatorlamper
12. Fettblokkering ved saksefeil (bare ved helautomatisk sentralt smøresystem med 54 

 smørepunkter).
13. Stoppknapp dieselmotor
14. Betjeningsknapp for det sentrale smøresystemet
15. Indikatorlampe for fettpumpedrift (grønn/oransje/ rød)
16. Fettblokkering ved feil på vogna (bare ved helautomatisk sentralt smøresystem med 54 

 smørepunkter).
17. Startknapp dieselmotor

Betjeningspanel på el-skapet
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4.4.2 Sikringer
I el-skapet befinner det seg noen viktige styrestrømsikringer.

El-skap, åpent

1. Styrestrømsikringer (se det elektriske skjemaet).
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4.5 Dieselmotor- og fettsmøresystemrom

4.6 Dieselmotorrom

Dieselmotorrommet er plassert på høyre side av vogna. Her befinner det seg en HATZ® dieselmotor 
med tilkoplet hydraulikkoljepumpe. Det hele er montert på en dreibar ramme med 
vibrasjonsdempere. Rammen er låst med en bolt.

Dieselmotorrom

1. Dieselmotor
2. Luftfilter
3. Låsebolt
4. Motoroljefilter
5. Oljepåfyllingsplugg med peilepinne
6. Dreibar ramme
7. Drivstoffilter
8. Endebryter (bak dreierammen)
9. Hydraulikkoljepumpe
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4.7 Drivstofftank / smøresystemrom

           Drivstofftank- og smøresystemrom

1. Sentralt smøresystem (ekstrautstyr)
2. Fettblokadesensorer
3. Smørenippel
4. Peileglass (3x)
5. Drivstofftank
6. Påfyllingsåpning/lukkehette
7. Tomstandsensor
8. Luftinntak dieselmotor
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5 Normal drift

5.1 Klargjøring for bruk

Slå opp i håndboka for HATZ® 3M41 dieselmotor for å klargjøre motoren for bruk.

5.2 Innkopling

A. Stikk nøkkelen (1) i hovedbryteren.
B. Vri nøkkelen en kvart oppdreining med klokka. Spenningen for sakseliften er nå koplet inn.

Hovedbryter med nøkkel

1. Nøkkel
2. Forbindelsesstøpsel

C. Bestig plattformen via trappa.
D. Sett rekkverkdelene i riktig stilling og lås denne på korrekt måte, se bildene.



T-210DL25 4WD/P/N-NO Rev. 0 

2/6/09 Side 39

Lukket rekkverksperre på plattformen.

Detalj for rekkverksperre på uttrekkplattformen

E. Kontroller om kontrollpanelet er korrekt tilkoplet og at forbindelsesstøpselet (2) på vogna er 
koplet til.

F. Trekk og vri ut nødstoppknappen. 
Hvis det ikke er snakk om overbelastning på plattformen, kan sakseliften betjenes med 
kontrollpanelet.
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5.3 Utkopling

1. Trekk inn plattformen og lås den.
2. Senk plattformen.
3. Slå av motoren.
4. Trykk inn nødstoppknappen.
5. Løsne kontrollpanelet og oppbevar dette trygt.
6. Vri nøkkelen til hovedbryteren en kvart oppdreining mot klokka.
7. Fjern nøkkelen fra hovedbryteren

5.4 Plattform under transport

Hvis plattformrekkverket var slått inn under transport, må man se til at dette plattformrekkverket 
monteres skikkelig før liften tas i bruk, inkludert feste av sperringene.

5.5 Pendelaksel

Bryter for deteksjon av pendelakselposisjon
1. Pendelaksel
2. Deteksjonsbryter

OBS!
Jobb aldri med sakseliften hvis sperrene ikke er festet.
Rekkverket må aldri fjernes under bruk.
Under transport må uttrekkdelen være trukket helt inn.
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Sakseliften er utstyrt med en pendelaksel. Denne gjør det mulig å kunne fortsette å kjøre med fire 
drivhjul på et underlag som ikke er helt flatt. Kjøring med høyde er bare mulig hvis pendelakselen 
står i horisontal posisjon. Deteksjonsbryteren (2) oppdager dette.
I det øyeblikk pendelakselen ikke står horisontalt og plattformen befinner seg høyere enn 4 meter, 
koples funksjonen automatisk ut. Varsellampa på kontrollpanelet lyser. Når man betjener 
kjørefunksjonen, blinker lampa og det høres et lydsignal.
For å få pendelakselen i horisontal posisjon, må sakseliften flyttes til et flatt underlag.

5.6 Stempelcylindrer automatisk nivellering

Sakseliften kan settes i vater på et flatt underlag ved hjelp av stempelsylindrene. Stempelsylindrene 
kan bare betjenes ved en plattformhøyde på mindre enn 4 meter. Hvis stempelsylindrene ikke er 
helt trukket inn, er det ikke mulig å kjøre.
Lampa “Stempelsylindrer inne” på kontrollpanelet lyser da ikke.
Betjen bryteren framover inntil lampa lyser kontinuerlig og blokaden oppheves.
Når man ønsker å avstemple, må man bevege bryteren på kontrollpanelet bakover. Aktiver bryteren 
(10) inntil lampa “Stempelsylindrer ute” (11) lyser kontinuerlig.

De 4 stempelsylindrene har nå alle bakkekontakt. Ved fortsatt å aktivere bryteren, vil den 
automatiske nivelleringen begynne. Dette angis ved at lampa “automatiske nivellering” (12) blinker.
Hold bryteren aktivert inntil denne lampa lyser kontinuerlig. Sakseliften står nå i vater.

Kontrollpanel

DSTO
9
10

11

12

7

8



T-210DL25 4WD/P/N-NO Rev. 0 

2/6/09 Side 42

5.7 Sentralt smøresystem (ekstrautstyr)

Som ekstrautstyr kan sakseliften utstyres med et av de to sentrale smøresystemene som er nevnt 
nedenfor:

1. Easy Lube Systems™ sentralt smøresystem (10 smørepunkter).
2. Helautomatisk sentralt smøresystem (54 smørepunkter).

5.7.1 Easy Lube Systems™ sentralt smøresystem 

Easy Lube SystemsTM fettreservoar 

Maskiner utstyrt med et Easy Lube Systems™ sentralt smøresystem smøres automatisk i begrenset 
omfang. Maksimalt 10 smørepunkter som angitt i smøreskjemaet (1 t.o.m 4, side 43). 
Dette betyr at andre smørepunkter fortsatt må smøres manuelt i henhold til kapitlet “Vedlikehold”. 
Smørereservoaret har en kapasitet på 1,2 kg for EP NLGI-kl.2 + Teflon (< 2% tørrstoff). Tom 
beholder angis visuelt på kontrollpanelet med en blinkende LED. 
Hvis reservoaret etter ytterligere 4 smøresykluser fortsatt ikke er fylt, blokkeres løftebevegelsen og 
indikasjonslyset lyser kontinuerlig. Etter påfylling oppheves denne blokkeringen.

Hvis et sentralt smøresystem er montert, befinner det seg en ekstra knapp med en trefarget LED på 
el-skapets kontrollpanel i el-rommet.  
Ved å trykke på den grønne knappen kan en ekstra smøresyklus startes.  

Funksjonene til den trefargete LED er:
Grønn: Fettpumpa går
Oransje:  Melding om tom beholder under en syklus
Rødt:    Beholderen er tom.



T-210DL25 4WD/P/N-NO Rev. 0 

2/6/09 Side 43

Betjeningsknapp og trefarget LED i el-rommet

1. Betjeningsknapp for det sentrale smøresystemet
2. Trefarget LED

Smøreskjema

OBS!
Stopp med bruken av sakseliften når det strømmer fett ut av sikkerhetsventilen. Opphev først 
blokaden i det sentrale smøresystemet før bruken gjenopptas.

1

2
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6 Transport

6.1 Slep

6.1.1 Innledning
Sakseliften har lamellbremser med slepemulighet. Lamellbremsene er aktivert når sakseliften står 
stille. Før sakseliften kan slepes, må lamellbremsene frigjøres.

1. Plugg

6.1.2 Frigjøring av lamellbremsene

Skru løs pluggen (1) ved hjelp av en umbraconøkkel (16 mm). 
Fjern den sentrale akselen.
Sett pluggen tilbake på plass og fest den.
Gjenta dette før de øvrige hjulene.

Deretter kan du slepe sakseliften. Hjulene bremser ikke lenger.

frigjøring av lamellbremsene

Advarsel:
Unngå at sakseliften kan rulle vekk. Legg for eksempel klosser under hjulene.

Advarsel:
Gjenopprett bremsevirkningen for alle hjulene umiddelbart etter slepingen.
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6.1.3 Oppmerksomhetspunkt
Ta hensyn til følgende ved sleping av sakseliften:

Slepehastigheten må ikke være høyere enn maksimal kjørehastighet for sakseliften.

6.2 Transporter

6.2.1 Innledning
Ved transport av sakseliften må du bruke slepepunktene og feste/løftepunktene. Slepepunktene 
befinner seg på forsiden og på baksiden av sakseliften. Feste/løftepunktene befinner seg på de 
øverste hjørnepunktene av vogna.

Ved flytting av sakseliften ved hjelp av andre transportmidler må det tas hensyn til følgende:
Hvis sakseliften løftes opp på transportkjøretøyet, må løftepunktene på hvert hjørne av vogna 
brukes.
Vekten av sakseliften er oppgitt på typeskiltet.  
Ta hensyn til denne ved valg av løfte- og transportutstyr.
Vogna må tjores fast til transportmiddelet slik at ingen tilfeldig bevegelse kan foregå, uansett i 
hvilken retning. Bruk festepunktene til dette.
Hvis rekkverket var slått ned under transporten, må disse igjen monteres skikkelig for 
sakseliften brukes.

1. Feste-/løftepunkter
2. Slepepunkt (på for- og baksiden)

Feste-/løftepunkter og slepepunkt
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Forberedelse

Kontroller bremsene på sakseliften.

6.2.2 Punkter å være oppmerksom på
Ta hensyn til følgende ved transport av sakseliften:

Hvis kjørerampen er brattere enn 25 %, brukes en vinsj for å kjøre opp på transportmiddelet. 
Fest vinsjen til festepunktene til vogna.
Bruk bare feste-løftepunktene på hjørnene av vogna for å løfte sakseliften.

OBS!
Med hensyn til sikkerhet under transport viser vi også til kapitlet Sikkerhet.

Merk:
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. anbefaler ikke å løfte sakseliften uten spesielt 
løfteutstyr. Ta kontakt med fabrikanten for nærmere opplysninger om dette.
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7 Vedlikehold

7.1 Vedlikeholdsoversikt

Merk:
Frekvensen for vedlikeholdsoppgavene nedenfor er basert på normal bruk av sakseliften under 
normale driftsforhold.
Hvis sakseliften utsettes for ekstreme driftsforhold (for eksempel støv, alger, bakterier, 
saltanslag), må frekvensen økes. 
Vi stoler på at du tar ansvar og bruker dine fagkunnskaper.

Del Handling Frekvens

Sakselift Kontroller hele sakseliften for skader Daglig

Kontroller virkemåten. Daglig

Kontrollere at sikkertsanordningene virker som de 
skal.

Daglig

Kontroller at klistremerkene kan leses. Bytt dem ut om 
nødvendig.

Daglig

Smør sakseliften i henhold til oversikten over 
smørepunkter.

Månedlig

Kontroller alle skruefester. Trekk til om nødvendig. Hvert kvartal

Kontroller maksimalt tillatt løftetrykk ved maksimal 
arbeidslast og maksimalt kjøretrykk.  
Hvis målt maksimalt tillatt løftetrykk er større enn 
oppgitt kjøretrykk: Kontakt fabrikanten.

Hvert kvartal

Kontroller alle forseglete innstillinger.  
Hvis forseglinger er brutt: Kontakt fabrikanten.

Hvert kvartal

La sakseliften godkjennes av en sakkyndig. Årlig

Saksene Kontroller låser og fester. Hvert kvartal

La saksene godkjennes av en sakkyndig. Hvert femte år

Løftesylinderen Kontroller lås og feste. Hvert kvartal

Hydraulisk system Kontroller for skader og lekkasjer. 
Om nødvendig: Avhjelp lekkasjer og skader.

Daglig

Kontroller oljenivået. Etterfyll om nødvendig. Ukentlig

Skift filterelement. Årlig

Bytte av olje. Årlig

Dieselmotor Kontroller oljenivået. Etterfyll om nødvendig. Daglig

Øvrig: Følg instruksjonen på Hatz vedlikeholdsmerke. Se klistremerket
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7.1.1 Beskyttelsesrekkverk
Beskyttelsesrekkverk på vogna forhindrer at kroppsdeler kommer i klem mellom de bevegelige 
saksearmene.

Batterier Kontroller væskenivået. Etterfyll om nødvendig. Ukentlig

Lad opp batteriet hvis sakseliften ikke er brukt på mer 
enn 2 uker.

Annenhver uke 
under lagring.

Endebrytere foran 
høydeanslag

Kontroller virkemåte og innstilling. Ukentlig

Skråstandsikring Kontroller riktig virkemåte. Daglig

Hjul Trekk til hjulmutrer med utgangspunkt i oversikten over 
tiltrekkingsmomenter.

Hvert kvartal

Sørg for at hjulene ikke står på bakken hvis sakseliften 
skal lagres i lang tid.

-

PLC-styring Skift batterier. Bare hvis PLC-en er spenningsatt slik at 
programmet i minnet ikke blir borte.

Hvert fjerde år

Overbelastningsvern Kontroller om sakseliften ikke har mer enn den 
spesifiserte arbeidslasten.

Månedlig

Easy Lube SystemsTM

sentralt smøresystem
Kontroller eventuell lekkasje via sikkerhetsventilen. Daglig

Kontroller innholdet i fettbeholderen.  
Etterfyll om nødvendig. Trykk deretter på den grønne 
knappen for en ekstra smøresyklus.

Månedlig

Helautomatisk sentralt 
smøresystem 
(54 smørepunkter).

Kontroller eventuell lekkasje via sikkerhetsventilen. Daglig

Kontroller innholdet i fettbeholderen.  
Etterfyll om nødvendig. Trykk deretter på den grønne 
knappen for en ekstra smøresyklus.

Månedlig

OBS!
Hvis rekkverket er fjernet på grunn av vedlikeholdsarbeid, må man se til at dette monteres riktig 
igjen etter at arbeidet er slutt.
Det er forbudt å jobbe med sakseliften hvis beskyttelsesrekkverket ikke er montert eller 
fungerer som det skal.

Del Handling Frekvens
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7.2 Oversikter

7.2.1 Smørepunkter
Hvis sakseliften ikke er utstyrt med helautomatisk sentralt smøresystem, må alle smørepunkter 
smøres med EP NLGI-kl.2 + Teflon® (< 2 % tørrstoff)” fett
Smørepunktene befinner seg i eller på:

• alle hengselspunkter i saksene;
• akselene som saksene og løftesylinderen i vogna er montert til (begge sider);
• styringen;
• hengslingspunktene til den bevegelige og faste delen av pendelakselen;
• leddene til stempelplatene;
• de bevegelige delene av uttrekkmekanismen til plattformen;
• stangsystemet til overbelastningssystemet;
• adgangsdøra;

Smørepunkter

Beskyttelsesrekkverket må fjernes før smøring.
Man må se til at beskyttelsesrekkverket er montert og fungerer som det skal før sakseliften igjen 
tas i bruk.
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7.2.2 Tiltrekningsmomenter

7.3 Vedlikeholdsprosedyrer

7.3.1 Påsetting og fjerning av sikkertsstøttene

Innledning

Sikkerhetsstøtten hindrer at du kan komme i klem i saksene hvis du må utføre arbeid på sakseliften.

1. Sikkerhetsstøtte
2. Låsebolt
3. Anslag
4. Akseltapp

Påsettelse av sikkerhetsstøtten

1. Sørg for at plattformen er ubelastet.
2. Se til at saksene er åpnet langt nok for å kunne plassere sikkerhetsstøtten.

Skrueforbindelse Tiltrekningsmoment

Sporstang på styrepinne 41 Nm

Styresylinder på sporstang 41 Nm

Styresylinder på vogn 60 Nm

Styresylinderstøtte på vogn 420 Nm

Hjulmutre 450 Nm

Tannhjulkasser på styrepinner 210 Nm

Tannhjulkasser på bakaksel 210 Nm

Svingpinne på pendelaksel 240 Nm

Monteringslenker på stempelsylinder 300 Nm

Sikkerhetsstøtte
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3. Fjern låsebolten (2).
4. Vri sikkerhetsstøtten en kvart omdreining opp mot anslaget (3).
5. Senk plattformen inntil akseltappen (4) til saksen kommer inn i støttens utsparing.

Fjerning av sikkerhetsstøtten

1. Løft saksene litt opp slik at sikkerhetsstøtten kommer tilstrekkelig fri.
2. Vri sikkerhetsstøtten en kvart omdreining tilbake til hvileposisjonen.
3. Lås sikkerhetsstøtten med låsebolten.

7.3.2 Etterfylling av hydraulisk system

Fyll opp tanken til oljenivået når midt på skalaen på peileglasset.

7.3.3 Smøring

1. Sett sikkerhetsstøtten på plass.
2. Bruk det helautomatiske, sentrale smøresystemet (ekstrautstyr) eller sprøyt riktig mengde fett 

manuelt i alle angitte smørepunkter inntil det kommer ut godt bak stillringene.
3. Fjern overflødig fett.

7.3.4 Kontroll av skråstandsikringen
Trykk inn kanten av skråstandsikringen på oversiden.
• Det høres et varselsignal.

7.3.5 Godkjenning av saksene
Hvert femte år må hengselspunktene til saksene godkjennes av en sakkyndig når det gjelder 
spillerom, slitasje og skader. Et hengselspunkt godkjennes ikke hvis ett eller flere av kriteriene ikke 
oppfylles på akselen eller lageret.

Kriterier for avvisning:

Akselen eller lageret har en synlig skade.
Overflateruheten til akselen eller lageret er større enn 1 μm.
Kromlaget til akselen er brutt.
Dybden til fettkammeret er mindre enn 0,40 mm.
Akselen eller lageret er ikke tilstrekkelig smurt.
Akselen eller lageret har sittet fast.

OBS!
Fyll det hydrauliske systemet kun med Shell Tellus T32.

OBS!
Smør sakseliften bare med EP NLGI-kl.2 + Teflon® (< 2 % tørrstoff) fett.  
Ved bruk av fett med en annen sammensetning faller enhver form for garanti bort.
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Spillerommet mellom aksel og lager er mer enn den oppgitte grenseverdien (se tabellen).

Akseldiameter 
(mm)

Godkjent verdi F7 
(μm)

Lager-indre 
diameter 
(mm)

Godkjent verdi H9 
(μm)

160 f7 -43
-83

160 H9 +100
0

140 f7 -43
-83

140 H9 +100
0

110 f7 -36
-71

110 H9 +87
0

90 f7 -36
-71

90 H9 +87
0

75 f7 -30
-60

75 H9 +74
0

65 f7 -30
-60

65 H9 +74
0

40 f7 -25
-30

40 H9 +62
0
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8 Feilretting

Feil Mulig årsak Handling

Sakseliften kan ikke koples inn. Hovedbryteren er ikke slått på. Slå på hovedbryteren.

Nødstoppknappen er trykket inn. Trekk ut og vri på 
nødstoppknappen og vent i 10 
sekunder.

Det er en kortslutning eller det 
har gått en sikring.

Finn årsaken og bytt sikringen.

Dieselmotoren går med 
sakseliften fungerer ikke.

Hydraulikkpumpa fungerer ikke, 
slik at hydraulikksystemet ikke 
bygger opp noe trykk.

Ta kontakt med den tekniske 
tjenesten.

Oljepeilet i det hydrauliske 
systemet er for lavt.

Etterfyll det hydrauliske systemet.

Hydraulikkpumpa er ødelagt. Bytt hydraulikkpumpa.

Sakseliften kjører ikke med løftet 
plattform, eller plattformen kan 
ikke settes høyere.

Maksimal skråstilling er 
overskredet og 
skråstandsikringen er aktivert.

Senk plattformen og sørg for et 
flatere underlag.

Plattformen kan ikke stilles 
høyere eller lavere.

Plattformen er for tung belastet 
og overbelastningssikringen er 
aktivert.

Reduser belastningen på 
plattformen. Eller følg 
nødsenkeprosedyren.

Sakseliften kjører ikke fort. Plattformen befinner seg i en 
høyde på mer enn 4 m.

Senk plattformen til en høyde på 
mindre enn 4 m.

Sakseliften kjører ikke. Plattformen befinner seg i en 
høyde på mer enn 8 m.

Senk plattformen til en høyde på 
mindre enn 8 m.

Plattformen kan ikke stilles 
lavere.

Sikkerhetsstøtten blokkerer 
saksene.

Fjern sikkerhetsstøtten.

Det elektriske anlegget er koplet 
ut.

Senk plattformen med 
nødsenkeventilen og kontroller 
det elektriske systemet.

Vedvarende feil Ta kontakt med fabrikanten 
(Holland Lift International B.V.).
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9 Skroting

9.1 Innledning

Sakseliften må skrotes på en miljøvennlig måte, for eksempel:
ved innbytte av sakseliften ved anskaffelse av en ny sakselift;
ved innlevering av sakseliften til en spesialisert avfallshåndteringsbedrift.

9.2 Skroteprosedyre

1. Fjern batteriene.
2. Tapp oljen fra det hydrauliske systemet.
3. Demonter om nødvendig de delene som fortsatt kan brukes.
4. Lever batteriene, oljen og de ubrukelige delene til spesialisert avfallshåndteringsbedrifter.
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10 Tekniske spesifikasjoner

10.1 Tekniske spesifikasjoner for T-210DL25 4WD/P/N

Bruk i lukket rom Nei, med mindre det fins avtrekk for eksos.
Utendørs bruk Ja
Maks. vindstyrke 12,5 m/sek
Arbeidshøyde 23 m
Maks. plattformhøyde 21 m

Minimum plattformhøyde 2,85 m
Plattformdimensjoner (inntrukket) 5,22 x 2,40 m
Plattformdimensjoner (uttrukket) 7,32 x 2,40 m
Plattformforlenger 2,10 m

Transportdimensjoner (l x b) 5,75 x 2,49 m
Transporthøyde med rekkverk 4,01 m
Transporthøyde med nedslått rekkverk 3,10 m

Akselavstand 3,76 m
Bakkeklaring (midt) 290 mm
Svingdiameter (utvendig) 6,98 m
Terrengdekk (Solideal) 14 x 17,5
Kraftkilde HATZ® 3M41 Diesel

Maks. belastning ved inntrukket plattform 1.000 kg (4 pers. + 680 kg)
Maks. belastning ved uttrukket plattform 1.000 kg (4 pers. + 680 kg)

Heve-/senketid (maks. last) ca. 120 | 105 sek. 
Kjørehastighet (rask) 2,5 km/t
Kjørehastighet (langsom) 0,5 km/t
Klatreevne (plattform nede) ± 25 %

Maks. skråstilling på langs/tvers 3° / 2° (mobil til 8 meter, velg posisjon “0”)
Maks. skråstilling på langs/tvers 1° / 1° (mobil til 16,5 meter, velg posisjon “1”)
Egenvekt 17.950 kg
Maks. hjultrykk
(Ved maks. skråstilling og maks. høyde)

12.600 kg (11,6 kg/cm²)

Maks. stempeltrykk 16,9 kg/cm² (Ø 290 mm)
Maks. stempelplaterykk 7,0 kg/cm² (400 x 400 mm)
Maks. slepehastighet 2,5 km/t (0,69 m/s)
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