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Allmän information

1.1

Använda bruksanvisningen

1.1.1

Syfte



Den här bruksanvisningen vänder sig till användare av följande saxlyftar:

HL-220 H25 4WD/P/N

1.1.2

Symboler som används i bruksanvisningen
Kommentar
Kommentarer ger ytterligare information.
Obs!
Om anvisningar med denna symbol och text inte följs kan saxlyften skadas.
Varning
Om anvisningar med denna symbol och text inte följs kan saxlyften eller personer skadas allvarligt.

1.2

Standardutrustning












1.3

Kompletterande dokumentation
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Styrbox med stickkontakt som kan användas på undervagnen och på plattformen.
Extra omkopplare för upphissning och sänkning på elskåpet.
Proportionell drivning.
Förberedd för nödsänkning.
Akustiskt körlarm
Utdragbar plattform på ena sidan.
Differentialspärr.
Uttag för 230 V AC på plattformen.
Centralsmörjningssystem (Easy Lube Systems™).
Körning med full höjd.
Däck som inte gör märken.

Reservdelslista.
El- och hydraulikschema.
Saxlyftjournal (loggbok).
Bruksanvisning för batteriladdaren.
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1.4

Tillval




1.5



Generator.
Auto Lube Systems™.
Specifikationer för Storbritannien.

CE-märkning
Se EG-försäkran om överensstämmelse.

1.6

Saxlyftidentifikation (typskylt)
Obs!
Ta aldrig bort typskylten.

Typskylten innehåller information som är specifik för saxlyften.

1.6.1

Typskyltens plats
Saxlyftens typskylt sitter på undervagnen.

Typskylt

Typskylten innehåller följande information:

tillverkarens namn, adress och telefonnummer

modell

totalvikt (kg)

chassinummer

tillverkningsår

nominell effekt (kW)

maximal tillåten vikt på plattformen när den är nedsänkt (kg)

maximal tillåten vikt på plattformen när den är upplyft (kg)

maximal horisontell kraft (N)

maximal lutningsvinkel (°)

maximal vindhastighet
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maximal lutning (°)
maximal höjd (m)
maximal höjd vid förflyttning
lägsta tillåtna temperatur (°C)
maximala arbetstryck (bar)

1.7

Leverans- och garantivillkor

1.7.1

Leveransvillkor
Alla försäljningsavtal med HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. följer Metaalunies regler och
villkor.

1.7.2

Garanti
Se leveransvillkoren för information om garantins längd.

1.8

Avsedd användning och modifieringar

1.8.1

Avsedd användning
Saxlyften är bara avsedd att användas av personer som behöver kunna arbeta på höga höjder.
Överskrid aldrig plattformens maxlast (se typskylten). All annan användning är otillåten.

1.8.2

Modifieringar
Saxlyften får bara modifieras när skriftlig tillåtelse erhållits från ledningen i HOLLAND LIFT
INTERNATIONAL B.V.
Informationen i den här bruksanvisningen baseras på informationen om konstruktioner,
materialegenskaper och arbetsmetoder som var känd vid publikationstillfället. Vi förbehåller oss
rätten till att ändra konstruktionen. Därför förbehåller sig HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V.
också rätten att förändra innehållet i bruksanvisningen utan föregående meddelande.
Det är bara tillåtet att byta komponenter mot andra komponenter från HOLLAND LIFT
INTERNATIONAL B.V. eller komponenter av jämförbar kvalitet. HOLLAND LIFT INTERNATIONAL
B.V. förbehåller sig rätten att bedöma om komponenternas kvalitet är jämförbar. Tillverkaren kan
bara hållas ansvarig om komponenttillverkaren skriftligt bekräftar att komponenternas kvalitet är
jämförbar. Efter större reparationer kan det vara nödvändigt att genomföra tester enligt EN280:2013
6.1.2, 6.1.3 och/eller 6.1.4.
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Service och teknisk support
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V.
Anodeweg 1
1627 LJ Hoorn
Nederländerna
T +31 (0)229-285555
F +31 (0)229-285550
E service@hollandlift.com
W www.hollandlift.com
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Säkerhet

2.1

Procedurer i nödsituationer

2.1.1

Nödstopp



Så här stänger du av alla funktioner i saxlyften:

Tryck på nödstoppsknappen.

2.1.2

Kontakt med högspänningsledningar
Observera följande om saxlyften kommer i kontakt med högspänningsledningar:
1. Stanna kvar på plattformen.
2. Kör saxlyften bort från riskzonen.
3. Se till att inga andra personer vidrör saxlyften.
4. Se till att högspänningsledningarna görs spänningslösa.
5. Gå ut ur saxlyften när högspänningsledningarna är spänningslösa.

2.2

Säkerhetsanvisningar

2.2.1

Allmän information









Sid. 10

Undvik situationer som kan utsätta saxlyftanvändaren eller personer i närheten för fara.
Det är strängt förbjudet att:
• Sänka laster som hänger på saxlyften.
• Använda saxlyften för att lyfta laster.
• Lägga till eller fästa föremål i saxlyften som ökar vindtrycket på saxlyften 
(t.ex. reklamskyltar eller banderoller)
• Öka plattformens area.
• Stå på räckena runt plattformen.
• Öka höjden på plattformens golv.
• Använda någon typ av stege på plattformen.
• Gå på eller av plattformen när den hissats upp.
• Bogsera saxlyften på allmän väg.
Efter varje (större) reparation ska saxlyften inspekteras och godkännas av en expert.
Om reparationer eller modifieringar utförs som kan påverka saxlyftens stabilitet, styrka eller
prestanda måste saxlyften inspekteras och godkännas av HOLLAND LIFT
INTERNATIONAL B.V..
Alla inspektioner, tester, reparationer och modifieringar ska registreras i saxlyftens loggbok.
Det vägda kvadratiska medelvärdet för acceleration (vibrationer) som användaren utsätts för
när saxlyften används överstiger inte 2,5 m/s².
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2.2.2

Bullret som saxlyften avger i arbetsområdet på ett avstånd av 7 meter och med maximal last
överstiger inte 92 dB(A).
Längre tids exponering för bullret kan påverka hörseln om inte hörselskydd används.

Säkerhetsanvisningar under normal användning
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Använd bara saxlyften i följande förhållanden:
• Saxlyften har inga synliga skador.
• Alla funktioner fungerar korrekt.
• Alla skyddsanordningar fungerar korrekt.
• Hydraulsystemet läcker inte.
• Hydraulsystemet innehåller rätt mängd olja.
Lås kåporna till skåpen på undervagnen.
Vidrör inte saxlyftens rörliga eller roterande delar (exempelvis saxmekanismen eller
styrväxlarna).
Se till att körområdet och arbetsområdet är:
• Tillräckligt plana och håller för saxlyftens vikt.
• Tillräckligt belysta.
• Fria från hinder.
• Fria från snö och is.
Se till att saxlyften inte kan kollidera med fasta eller rörliga föremål.
Se till att inga föremål kan falla från plattformen (exempelvis verktyg).
Förankringspunkterna (max. belastning 3 kN) på plattformen är enbart avsedda för
fastsättning av eventuella fästlinor. Detta ska bedömas av en kompetent specialist.
Förankringspunkterna är inte avsedda och får inte användas för fallskyddsutrustning.
Om verktyg som kan starta bränder används på plattformen måste det också finnas en
brandsläckare där.
Saxlyften får bara köras i helt upphissat skick om den körs på en helt plan yta med tillräcklig
bärighet. Användaren måste vara medveten om detta. Ytterligare ett säkerhetskrav är att
saxlyften alltid måste köras av två personer. En person måste arbeta på plattformen och en
måste stanna kvar på marken. De kan stå i kontakt med varandra med hjälp av
kommunikationsutrustning. Maxhastigheten vid höjder över ±4 m är 1,0 km/h.
Ladda bara saxlyftens batteri på en väl ventilerad plats där rökning och öppna lågor är
förbjudna.
Viktiga anvisningar för körning med saxlyften framåt eller bakåt uppför och nedför lutningar:
• Den tekniska informationen i bruksanvisningen innehåller uppgifter om den maximala
lutning som saxlyften kan köras i.
• Maxlasten vid körning uppför en lutning är 80 kg (1 person).
• Sänk plattformen till det lägsta läget.
• Ställ in låg körhastighet.
• Utför inga plötsliga styrmanövrer vid körning i uppförslutningar.
• Kör uppför backen med de icke drivande hjulen först.
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2.2.3










Stäng av saxlyften innan du börjar arbeta på elsystemet.

Säkerhetsanvisningar vid arbete på hydraulsystemet






Sid. 12

Bär alltid obligatorisk skyddsutrustning (exempelvis skyddsglasögon, hörselskydd, hjälm) när
du underhåller saxlyften.
Förhindra saxlyften från att rulla iväg. Exempelvis genom att placera klossar vid hjulen.
Minska risken för att klämmas fast i saxmekanismen. Se till att säkerhetsstöttan är på plats
innan arbete inleds på saxmekanismen (exempelvis vid smörjning av saxmekanismen).
Om saxlyften stängs av under underhållet och måste förbli avstängd, se till att saxlyften inte
kan startas oväntat eller oavsiktligt. Se till att inte andra personer kan omintetgöra åtgärderna
som vidtagits.
Skydda alla komponenter som inte tål vätska innan du rengör saxlyften med ånga, vatten
eller andra vätskor. Ta bort skyddet när rengöringen av saxlyften är klar.
Se till att olja, smörjfett och andra miljöskadliga ämnen avfallshanteras säkert och
miljövänligt.

Säkerhetsanvisningar vid arbete på elsystemet


2.2.5

Det är strängt förbjudet att:
• Köra saxlyften från marken via styrboxen (utom i transportsyfte eller när saxlyften
underhålls).
• Använda saxlyften för att arbeta nära eller med högspänningsledningar.
• Använda saxlyften för att arbeta i områden med explosionsrisk.

Säkerhetsanvisningar vid underhåll


2.2.4



Se till att en lämplig brandsläckare av rätt typ finns i närheten. Läckande olja kan vara varm
och orsaka bränder.
Sänk plattformen så långt det går innan du börjar arbeta med hydraulsystemet.
Gör hydraulsystemet trycklöst innan du börjar arbeta med det.
Vidrör inte hydraulslangarna. Varm olja kan läcka ut och orsaka brännskador eller tränga in i
huden. Om du får olja på dig ska du genast kontakta en läkare som har erfarenhet av
skadorna som kan uppstå.
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Ansvar
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. kan inte hållas ansvarigt för:

Skador som beror på vårdslös användning och/eller underhåll av saxlyften.

Tryckfel i dokumentationen eller följder på grund av dem.

2.4

Användare










2.5

Arbetsledarna måste utbilda användarna i hur saxlyften används och underhålls med hjälp av
bruksanvisningen, ytterligare anvisningar och handledning.
Bruksanvisningen ska alltid finnas till hands i ett rör som installerats i saxlyftens undervagn
för detta syfte.
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. kan tillhandahålla en ny kopia på begäran.
Saxlyften får bara användas av friska personer som är minst 18 år gamla, som vet hur
saxlyften används och som läst och förstått bruksanvisningarna och reglerna som gäller för
saxlyften från HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V..
Det är strängt förbjudet för personer att använda saxlyften när de är påverkade av alkohol,
droger eller läkemedel som begränsar förmågan att arbeta säkert.
Underhåll får bara utföras av personer som läst och förstått anvisningarna i bruksanvisningen
och som har specifika kunskaper om hur saxlyften från HOLLAND LIFT INTERNATIONAL
B.V. används och har konstruerats.

Avsedd användning
Använd bara saxlyften som avsetts.
Se även avsnitt 1.8.1.
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2.6

Dekaler på saxlyften

2.6.1

Dekaler på fronten



Front

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sid. 14

Varselmarkering (på alla hörn)
Max. 4 personer + last
Surr-/lyftöglor
Procedur för nödsänkning
Risk för kläm-/krosskador på händerna
Halkskyddsremsa (på varje steg)

5/2/18

HL-220 H25 4WD/P/N
Rev. A

2.6.2



Dekaler på höger sida

Höger sida

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5/2/18

Varselmarkering (på alla hörn)
Varumärkesnamn
Anvisningar för säkerhetsstöttor
Kontrollera batteriladdningen varje vecka
”Sänk bara saxlyften med indragen plattform.”
Text för huvudströmbrytare
Anvisningar för att förebygga alltför låg batterispänning
Symbol för huvudströmbrytare
Förbjudet att beträda riskzonen
Risk för kläm-/krosskador på händerna
Indikering av saxlyfttyp

Sid. 15

HL-220 H25 4WD/P/N
Rev. A

2.6.3



Dekaler på vänster sida

Vänster sida

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Indikering av saxlyfttyp
Varselmarkering (på alla hörn)
”Diesel”
Ljudnivå 92 dB(A)
Smörjrekommendationer
Förbjudet att beträda riskzonen
Anvisningar för säkerhetsstöttor
Varumärkesnamn
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Dekaler på plattformen

Dekaler på plattformen

1.
2.
3.
4.

5/2/18

Kortfattade användningsanvisningar
Bruksanvisning för förankringspunkter för fästlinor
Förankringspunkter för fästlinor (8 st.)
”AC 230V”
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Dekaler i utrymmena

Utrymme på höger sida

Utrymme på vänster sida

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sid. 18

Nödindragning av plattformen
Tekniska specifikationer för körbatterier
Anvisningar för körbatterier
Huvudsäkringar
”AC 230V”
Centralsmörjningssystem
”Mobil Univis N32”
”Hydraulolja”
Anvisningar för kylvätska
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Plats för säkerhetsanordningar på saxlyften

Plats för säkerhetsanordningar på saxlyften
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Förankringspunkter för fästlinor
Lås för pendelaxel/omkopplare för lägesdetektering av pendelaxel
Säkerhetsstötta
Nödstoppsknapp
Dödmansgrepp
Lutningsindikatorer
Säkerhetsstötta

Plats för säkerhetsanordningar på saxlyften

1.
2.
3.
4.
5.

Sid. 20

Referensomkopplare
Nödsänkningsventil
Säkerhetsanordning för rör-/slangbrott
Trycksensor
Vinkelsensor
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Nödstoppsknapp
Tryck på nödstoppsknappen för att stänga av alla funktioner i saxlyften.

Alla funktioner stängs av när nödstoppsknappen trycks in.

Om du vrider nödstoppsknappen ett kvarts varv fjädrar den ut, och alla funktioner blir
tillgängliga igen efter 2 sekunder.

NÖDST
O

TOPP
DS

DSTOPP
NÖ

PP

NÖ

Nödstoppsknapp

2.7.2

Dödmansgrepp
Dödmansgreppet förhindrar att saxlyften aktiveras oavsiktligt. När den här knappen tryckts ner så
aktiveras styrspaken.

2.7.3

Nödsänkningsanordning
Med nödsänkningsventilen på lyftcylindern (1) kan plattformen sänkas i en nödsituation. Det görs
genom att du drar ut den runda knappen (2) på nödsänkningsventilen (3).

Nödsänkningsanordning

1.
2.
3.

Knapp
Lyftcylinder
Nödsänkningsventil

I det här fallet måste plattformen först dras in om den är utdragen.
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Säkerhetsanordning för rör-/slangbrott
Lyftcylindern har en elmanövrerad ventil. Plattformen kan bara sänkas via en styrsignal från
styrboxen, även om en slang eller ett rör gått sönder.
Den maximala nedsänkningshastigheten begränsas av en speciellt utformad hålighet (förträngning)
i cylindern.

2.7.5

Akustiskt körlarm/nedsänkningsskydd



2.7.6

Det akustiska körlarmet startar när saxlyften körs. En varningssignal hörs.
Det akustiska nedsänkningsskyddet avges i området där det finns risk för fastklämning
(mellan transportposition och plattformshöjd ±4 m) i form av en tre sekunder lång ljudsignal.

Vinkelsensor
Vinkelsensorn registrerar plattformens position. Informationen används av olika skyddskretsar,
bland annat dem för överbelastning och höjd.

2.7.7

Lutningsindikatorer
Om saxlyften lutar mer än tillåtet och plattformen är högre upp än 4 m avges ett varningsljud. Då går
det bara att sänka plattformen eller dra in den. Alla andra rörelsefunktioner inaktiveras.

Lutningsindikatorer

1.

2.7.8

Lutningsindikatorer

Överbelastningsskydd
Skyddsanordningen för överbelastning meddelar föraren när plattformen överbelastas. Om
maxbelastningen överskrids (100–120 %) stängs saxlyftens samtliga rörelsefunktioner av. Ett
varningsljud avges också i 5 sekunder varje minut och överbelastningslampan tänds. När
överbelastningsskyddet har aktiverats måste den överskjutande belastningen avlägsnas. Först då
kan saxlyftens rörelser utföras igen. Vi rekommenderar att personerna på plattformen medtar
kommunikationsutrustning som kan användas vid eventuella problem.

2.7.9

Skyddsanordning för lyftcylindern
Den här skyddsanordningen förhindrar att lyftcylindern fastnar mekaniskt. Precis innan cylindern är
maximalt utdragen avbryts lyftrörelsen, så att lyftcylindern stannar i tid.

Sid. 22
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2.7.10 Skyddsräcke
Skyddsräcket hindrar personer från att komma i kontakt med saxmekanismens rörliga delar.

2.7.11 Batteriladdningsskydd
Laddningsskyddet gör att saxlyften inte kan användas medan batteriet laddas. Laddningsskyddet
stänger av alla saxlyftens funktioner medan batteriet laddas. Lysdioderna på styrboxen indikerar
detta genom att de tänds i tur och ordning.

2.7.12 Hastighetsbegränsare
Hastighetsbegränsaren hindrar saxlyften från att köras för snabbt när plattformen hissats upp.

Körningen begränsas automatiskt till långsam körhastighet om plattformens höjd är över
4 meter. Snabb körhastighet blir tillgänglig igen om plattformen sänks till en höjd under
4 meter.

Kör- och styrfunktionerna stängs av automatiskt när plattformen hissats upp till över 8 meters
höjd. Kör- och styrfunktionerna kan bara aktiveras igen när plattformens höjd är under
8 meter.
Kommentar
Endast för saxlyftar med tillvalet ”Kör vid maxhöjd”:

Kör- och styrfunktionerna kan aktiveras igen om plattformen är högre upp än 8 meter
genom att nyckelbrytaren (5) på elskåpet flyttas till läge ”1”.
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Reglage

3.1

Översikt



Översikt över reglage

1.
2.
3.
4.
5.

Sid. 24

Anslutning för styrbox på plattformen
Nödstoppsknapp
Styrbox
Anslutning för styrbox på undervagnen
Huvudströmbrytare
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Styrboxen
Styrboxen kan användas både på plattformen och undervagnen genom att den ansluts via en
stickkontakt.

En styrbox med de två manöverpanelerna

3.2.1

Huvudmanöverpanelen
5

3

4

2
1
DSTOPP
NÖ
TOPP
DS

PP

7

NÖ

1

NÖDST
O

6

29
28
27
26

230V

8

0

9
25
4x

10

24

1

AUTO

11

23

4x

12

22

0
13

14

15

16

17 18 19 20

21

Huvudmanöverpanel

1.
2.
3.
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Styrspak för framåt/bakåt och höj/sänk
Dödmansgrepp
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Styr åt höger
Styr åt vänster
Dra ut/in plattform
Detektor för utdragen plattform (tillval)
Generator 230 V AC på/av (tillval)
Signalhorn/differentiallås
Indikeringslampa för indragna stödben
Alla stödben indragna/utdragna/automatisk nivåreglering
Indikeringslampa för stödben utdragna
Indikeringslampa för automatisk nivåreglering
Körhastighet snabb/långsam
Indikeringslampa för körning
Kör och lyft/sänk
Indikeringslampa för lyft/sänk
El-/hybriddrift
Indikeringslampa för hybriddrift
Indikeringslampa för eldrift
Dieselmotor på/av
Bränsleindikeringslampa
Fribärande axel
Driftlampa
Felindikeringslampa
Indikator för reservtank tom
Lutningsindikeringslampa
Indikeringslampa för överbelastning
Indikeringslampa för låg batterispänning

Manöverpanel för stödben

1

2

3

4

Manöverpanel för stödben

1.
2.
3.
4.
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Stödben vänster fram
Stödben höger fram
Stödben vänster bak
Stödben höger bak
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Maskinutrymmen

4.1

Inledning



Saxlyften har två utrymmen som står i förbindelse med varandra. De sitter på vardera sidan av
undervagnen. De innehåller olika komponenter, bland annat den elektriska styrenheten och
hydraulkomponenterna för lyft-, styr- och framdrivningssystemet.

4.2

Höger utrymme

Höger utrymme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Lutningsindikatorer
Elskåp
Körbatterier
Huvudsäkringar
Dokumentrör
Startbatteri
Batteriladdare
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11.
12.
13.
14.
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16.
17.



Huvudströmbrytare/ELCB (AC 230 V)
Grendosa
Drivventilblock
Manuell pump för plattformens utdragbara del
Easy Lube Systems™
Huvudströmbrytare
Batteriladdningsindikator
Anslutning för styrbox på plattformen
Anslutning för AC 230 V för plattform
Nätuttag för batteriladdare

4.3

Elskåp

4.3.1

Reglage – elskåp
Det finns flera knappar/omkopplare och indikeringslampor på och i elskåpet som är avsedda för
underhållsarbete av experter.

Reglage på elskåpet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sid. 28

Indikeringslampa för dieselmotorns laddningsström
Indikeringslampa för motoroljetryck
Indikeringslampa för motortemperatur
Omkopplare för driftläge
(0 = av, 1 = nödläge för dieselmotor, 2 = drift av elmotor/hybrid/generator)
Nyckelbrytare för körning med full höjd
Nödstoppsbrytare för höjning/sänkning
Drifttidsräknare för dieselmotor
Omkopplare för pågående generatorladdning
Signalhorn
Styrknapp för centralsmörjningssystem
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Indikeringslampa för smörjpump igång (grön/orange/röd)
Hake
Startknapp – dieselmotor
Stoppknapp – dieselmotor

Säkringar
Elskåpet innehåller flera viktiga strömbegränsande säkringar.

Säkringar i elskåpet

1.
2.

Nyckelbrytare för överbelastningsskydd
Strömbegränsande säkringar (se elschemat för relevanta kretsar).

Säkringar i höger utrymme

3.
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Vänster utrymme

Vänster utrymme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sid. 30

Ljuddämpare
Luftfilter
Hydrauloljefilter
Hydrauloljetank
Nivåglas
Hydraulpump och hydraulventiler
Motorstyrenhet
Elmotor
Bränsleförfilter
Bränslefilter
Radiator
Motoroljefilter
Generator
Kylvätskebehållare
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5

Normal användning

5.1

Typer av drift

5.1.1

Hybriddrift
Hybriddriften kan aktiveras med driftlägesomkopplaren (18). Indikeringslampan för hybriddrift (19)
tänds. Nu kan dieselmotorn startas med hjälp av startknappen (21). Det kan ta några sekunder. När
dieselmotorn är igång kan funktionerna på styrboxen användas.

Huvudmanöverpanel

5.1.2

Eldrift
Eldriften kan aktiveras med driftlägesomkopplaren (18). Indikeringslampan för eldrift (20) tänds. Nu
kan funktionerna på styrboxen användas.

Huvudmanöverpanel
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Generatordrift

NÖDST
O

TOPP
DS

Generatorn kan bara vara igång när batterispänningen är alltför låg. Detta indikeras med en
indikeringslampa (29) på styrboxen. Det finns en manöverpanel på elskåpet. Starta dieselmotorn
genom att vrida omkopplaren (8) till läge ”1” och trycka på startknappen (13). Alla funktioner stängs
av och batterierna laddas i två timmar. Därefter stängs dieselmotorn av automatiskt. Lyften kan bara
laddas fullt när den är ansluten till en batteriladdare.

29
28
27

PP

NÖ

26

Huvudmanöverpanel

Manöverpanel på elskåpet

5.1.4

Nödkörning med dieselmotorn
Om det är fel på elmotorn eller om batterierna laddats ur helt kan maskinen köras med enbart
dieselmotorn. Dieselnödkörningen kan bara startas via elskåpet. Starta dieselmotorn genom att
vrida nyckelbrytaren (4) till läge ”1” och trycka på startknappen (13). Nu kan lyften manövreras via
styrboxen.

Manöverpanel på elskåpet
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Förberedelser för användning
Anvisningar för hur du förbereder saxlyften finns i bruksanvisningen för kraftkällan.

5.3

Påslagning
A.
B.

Sätt in nyckeln (1) i huvudbrytaren.
Vrid nyckeln medurs ett kvarts varv.
• Driften till saxlyften är påslagen.

Huvudbrytare och nyckel

C.
D.

Gå upp på plattformen via fotstegen.
Lyft räcket till rätt läge och säkra det (se foton).

Sprintar till räcket på plattformen

E.

Kontrollera att styrboxen anslutits korrekt och att anslutningspluggen är instucken i
undervagnen.
F. Vrid nödstoppsknappen medurs tills den frigörs och fjädrar ut.
Efter 3 sekunder kan du styra saxlyften med styrboxen.
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5.4

Avstängning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.5



Dra in plattformen (om tillämpligt).
Sänk plattformen.
Tryck på nödstoppsknappen.
Koppla loss styrboxen och förvara den på en säker plats.
Vrid nyckeln i huvudbrytaren ett kvarts varv moturs.
Dra ut nyckeln ur huvudbrytaren.

Plattformen vid transport
Om plattformsräckena fällts ner vid transport behöver du kontrollera att de är korrekt monterade och
låsta före användningen.
Obs!

Använd aldrig saxlyften utan att alla sprintarna satts dit.

Räckets sektioner får inte tas bort medan saxlyften används.

Plattformen måste dras in helt under transport.

5.6

Pendelaxel

Omkopplare för lägesdetektering av pendelaxel

1.
2.

Sid. 34

Detekteringsomkopplare
Pendelaxel
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Saxlyften är försedd med en pendelaxel. Därmed går det att köra med fyra drivhjul även på ojämna
underlag. Det går bara att köra i upplyft läge om pendelaxel är i horisontellt läge.
Detekteringsomkopplaren (1) används för att registrera detta.
Om inte pendelaxel (2) är horisontell och plattformen är på högre höjd än 4 meter inaktiveras
funktionen automatiskt. Felindikeringslampan på manöverpanelen lyser. När körfunktionen är igång
blinkar lampan och en ljudsignal avges.
Saxlyften måste flyttas till ett plant underlag innan pendelaxeln kan återgå till horisontalläget.

5.7

Automatisk nivåreglering med stödben
Stödbenen kan användas för att nivellera saxlyften på en yta som inte är plan. Stödbenen kan bara
manövreras när plattformen är på under 4 meters höjd. Saxlyften kan bara köras när stödbenen är
helt indragna.
Om stödbenen inte dragits in helt så kommer inte indikeringslampan för indragna stödben (1) att
tändas på styrboxen.
Håll omkopplaren (2) i framåtläget tills lampan lyser konstant och låsningen frigörs.
Stödbenen dras ut genom att omkopplaren (2) på styrboxen flyttas bakåt. Slå på omkopplaren (2)
tills indikeringslampan för utdragna stödben (3) lyser med fast sken.

Styrbox

Nu har alla fyra stödbenen kontakt med marken. Om du fortsätter hålla omkopplaren intryckt inleds
den automatiska nivåregleringen. Det indikeras genom att lampan för automatisk nivåreglering (4)
tänds.
Håll in omkopplaren tills lampan lyser med fast sken. Nu står saxlyften vågrätt.
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Batteriladdningsindikator
Batteriladdningsindikatorn (se 4.4) sitter till höger på undervagnen.

Batteriladdningsindikator

1.
2.
3.

LED-stapelindikator
Timräknare
20 % LED

LED-stapelindikatorn (1) indikerar batteriernas laddning. När alla LED:er lyser är batteriet fulladdat.
Ju färre LED:er som lyser, desto mindre laddning återstår i batteriet. När alla LED:er i
stapelindikatorn har slocknat tänds LED:n 20 % (3). Då tänds även indikeringslampan för låg
batterispänning på styrboxen. En ljudsignal avges också. Då går det inte längre att hissa upp
saxlyften. Du har 10 minuter på dig att sänka ner lyften och köra den till en laddningsplats. När tiden
har gått kan inga av saxlyftens funktioner användas. Saxlyftens funktioner stängs också av ifall du
aktiverar nödstoppsfunktionen inom de 10 minuterna. Då kan en ny 10-minutersperiod startas om
du trycker kort på nödsänkningsknappen (se 4.3.1) på vänster sida i elskåpet. Då återställs 10minutersperioden.

Sid. 36

5/2/18

HL-220 H25 4WD/P/N
Rev. A

5.9



Centralsmörjningssystem (tillval)
Saxlyften kan utrustas med ett Easy Lube Systems™-centralsmörjningssystem (10 smörjpunkter)
som tillval.

5.9.1

Easy Lube Systems™-centralsmörjningssystem

Easy Lube Systems™-smörjmedelsbehållare

1.
2.
3.

Sensor för smörjblockering
Smörjnippel till behållare
Smörjnippel efter pump

Saxlyftar med Easy Lube Systems™-centralsmörjningssystem smörjs till viss del automatiskt. Det
finns högst 10 smörjpunkter i smörjschemat. Det betyder att de andra smörjpunkterna måste
smörjas manuellt enligt anvisningarna i ”Underhåll”. Smörjmedelsbehållaren har vanligen plats för
1,2 kg smörjmedel EP NLGI-kl.2 + Teflon (<2 % torr andel). Smörjmedelstypen som ska användas
anges på behållaren.
En blinkande LED på styrboxen visar om systemet är tomt. Om behållaren inte fyllts på efter
4 smörjcykler blockeras lyftrörelsen och LED:n lyser med fast sken. När behållaren har fyllts upphör
låsningen.
Om ett centralsmörjningssystem installerats finns en extra knapp med en trefärgad LED (2) på
elskåpets manöverpanel.
Om du trycker på den gröna knappen (1) inleds en extra smörjcykel.
Funktioner hos den trefärgade LED:n (2):

Grön:
Smörjpumpen är igång.

Orange:
Behållaren tom under en smörjcykel.
(endast Auto Lube Systems™)

Röd:
Behållaren är tom.
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Styrknapp och trefärgad LED i elskåpet

Obs!
Använd inte saxlyften om smörjfett kommer ut från pumpens säkerhetsventil. Rensa stoppet i
centralsmörjningssystemet innan du fortsätter använda saxlyften.

Smörjschema
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Transport

6.1

Bogsering

6.1.1

Inledning



Saxlyften har flera skivbromsar med påskjutsfunktion. Skivbromsarna ansätts när saxlyften står
stilla. Skivbromsarna måste lossas innan saxlyften kan bogseras.
Varning
Förhindra saxlyften från att rulla iväg. Exempelvis genom att placera klossar vid hjulen.

6.1.2

Lossa skivbromsarna via centrumbulten

Lossa skivbromsarna

Obs!
Vrid inte bulten för bogsering förbi ändstoppet.


Lossa centrumbulten (1) med en 30 mm nyckel tills du känner ändstoppet (ca 14 mm).
Upprepa detta för de övriga hjulen. Nu kan du bogsera saxlyften. Hjulen bromsas inte längre.

Varning
Återställ bromsfunktionen för alla hjulen omedelbart efter att saxlyften bogserats.
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Transport

6.2.1

Inledning



Bogseröglorna och surr-/lyftöglorna måste användas när saxlyften transporteras. Bogseröglorna
sitter framtill och baktill på saxlyften. Surr-/lyftöglorna sitter högst upp på undervagnens hörn.
Tänk alltid på följande om du transporterar saxlyften på något annat sätt:

Om du lyfter saxlyften till ett annat fordon måste du använda lyftöglorna som sitter på
undervagnens alla hörn.

Saxlyftens vikt finns angiven på typskylten. Ta hänsyn till det när du bestämmer transportsätt
eller lyftutrustning.

Undervagnen måste säkras i transportfordonet så att den inte kan flyttas oväntat åt något
håll. Använd surröglorna i så fall.

Om räckena togs bort under transporten måste de sättas på plats igen innan saxlyften
används.

Surr-/lyftöglor och bogserögla

1.
2.

Surr-/lyftöglor
Surr-/lyftöglor (fram och bak)

Obs!
Läs säkerhetsinformationen i kapitlet ”Säkerhet” innan saxlyften ska transporteras.

6.2.2

Förberedelser
1.
2.

Sid. 40

Kontrollera saxlyftens bromsar.
Dra in plattformen.
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Kontrollpunkter
Tänk på följande när du transporterar saxlyften:

Om lutningen är större än 25 %: Dra upp saxlyften på transportfordonet med en vinsch. Fäst
vinschkabeln i bogseröglan på undervagnen.

Använd bara surr-/lyftöglorna i undervagnens hörn för att lyfta eller transportsäkra saxlyften.
Kommentar
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V. rekommenderar att saxlyften alltid lyfts med ett särskilt
lyftverktyg. Kontakta tillverkaren vid behov för att få veta mer.
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7

Underhåll

7.1

Översikt över underhåll
Kommentar
Underhållsintervallen nedan baseras på normal användning av saxlyften under normala
förhållanden.
Om saxlyften utsätts för extrema förhållanden (exempelvis damm, växtrester, bakterier eller
saltavlagringar) måste intervallen förkortas.
Du behöver göra en ansvarig och professionell bedömning.

Komponent

Åtgärd

Frekvens

Saxlyft

Kontrollera om saxlyften har skadats.

Varje dag

Kontrollera att funktion och drift är felfria.

Varje dag

Kontrollera att skyddsanordningarna och bromsarna
fungerar.

Varje dag

Kontrollera att dekalerna är läsliga. Byt ut dem om det
behövs.

Varje dag

Smörj saxlyften enligt smörjschemat.

Var 3:e månad

Kontrollera alla skruvförband. Dra åt vid behov.

Var 3:e månad

Kontrollera det maximala lyfttrycket med maximal
arbetsbelastning och maximalt körtryck. Om de
uppmätta trycken är större än tillåtet: Kontakta
tillverkaren.

Var 3:e månad

Kontrollera alla förseglade inställningar. 
Om någon försegling har brutits: Kontakta tillverkaren.

Var 3:e månad

Få saxlyften kontrollerad av en expert.

En gång per år

Kontrollera att alla delar sitter fast ordentligt på rätt
platser.

Var 3:e månad

Få saxmekanismen kontrollerad av en expert.

Vart 5:e år

Lyftcylinder

Kontrollera att alla delar sitter fast ordentligt på rätt
platser.

Var 3:e månad

Hydraulsystem

Sök efter skador och läckage. Åtgärda eventuella
skador och läckage.

Varje dag

Kontrollera oljebehållaren. Fyll på vid behov.

Varje vecka

Byt filterelementet.

En gång per år

Byt olja.

En gång per år

Saxmekanism

Sid. 42
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Komponent

Åtgärd

Frekvens

Batterier

Kontrollera vätskenivåerna. Fyll på vid behov.

Varje vecka

Ladda batteriet om saxlyften inte använts på 2 veckor.

Med två veckors
mellanrum utan
användning

Kontrollera oljenivån. Fyll på vid behov.

Varje dag

Övrigt: Följ instruktionerna i bruksanvisningen för
dieselmotorn.

Se bruksanvisningen
för dieselmotorn.

Ändlägesbrytare för
höjdstopp

Kontrollera funktion och justering.

Varje vecka

Vältskydd

Kontrollera att den fungerar korrekt.

Varje dag

Hjul

Dra åt hjulmuttrarna enligt diagrammet med
åtdragningsmoment.

Var 3:e månad

Lyft hjulen från marken om saxlyften inte kommer att
användas under en längre tid.

-

PLC-funktion

Byt batteri. Gör det bara när PLC:n är ansluten till
ström, så att inte programmet i minnet går förlorat.

Vart 4:e år

Överbelastningsskydd

Kontrollera att saxlyften inte lyfter mer än den angivna
arbetslasten.

En gång i månaden

Easy Lube Systems™centralsmörjningssyste
m

Sök efter läckor via säkerhetsventilen.

Varje dag

Kontrollera mängden smörjfett i behållaren. 
Fyll på vid behov. Tryck sedan på den gröna knappen
för att inleda en extra smörjcykel.

En gång i månaden

Dieselmotor

5/2/18
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7.2

Översikter

7.2.1

Smörjpunkter



Smörj alla smörjpunkter med smörjfett EP NLGI-kl.2 + Teflon (<2 % torr andel).
Smörjpunkterna sitter i eller vid följande platser:
• Alla leder i saxmekanismen.
• På axlarna som fäster saxmekanismen och lyftcylindern i undervagnen (båda sidorna).
• Glidytorna på plastblocken under plattformen och i undervagnen (smörj med en borste).
• Styrväxel.
• Pendelaxel

Smörjpunkter

Sid. 44
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Åtdragningsmoment
Skruvförband

Åtdragningsmoment

Storlek

Klass

Styrcylinder på parallellstaget

41 Nm

M12

8.8

Parallellstag på styrspindeln

41 Nm

M12

.8

Styrcylinder på undervagnen

41 Nm

M12

8.8

Styrcylinderns monteringsplåt på undervagnen

300 Nm

M16

10.9

Hjulmuttrar

250 Nm

M18 × 1,5

.8

Kuggväxlar på styrspindeln

210 Nm

M16

8.8

Kuggväxlar på bakaxeln

210 Nm

M16

8.8

Fjäderbult, pendelaxel

200 Nm

M24

.8

Fäststift för stödben

300 Nm

M16

10.9

Pendelaxelcylinder till gaffel för pendelaxel

200 Nm

M16

8.8

Gaffel för pendelaxel till undervagn

400 Nm

M20

8.8

Sid. 45
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7.3

Underhållsprocedurer

7.3.1

Installera och ta bort säkerhetsstöttan



Inledning
Säkerhetsstöttan hindrar personer från att fastna i saxmekanismen när de arbetar på saxlyften.

Säkerhetsstötta

1.
2.
3.
4.

Axel
Stopp
Säkerhetsstötta
Fästbult

Koppla fast säkerhetsstöttan
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollera att plattformen är obelastad.
Kontrollera att saxmekanismen öppnats tillräckligt så att säkerhetsstöttan (3) kan kopplas
fast.
Ta bort låsbulten (4).
Lyft säkerhetsstöttan (3) och sväng den uppåt ett kvarts varv till stoppet (2).
Sänk plattformen tills axeln (1) faller ner i uttaget i säkerhetsstöttan.

Koppla loss säkerhetsstöttan
1.
2.
3.

Sid. 46

Lyft saxmekanismen något så att säkerhetsstöttan lossnar.
Vrid säkerhetsstöttan bakåt ett kvarts varv till förvaringsläget.
Säkra säkerhetsstöttan med låsbulten.
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7.3.2



Fylla på hydraulsystemet
Obs!
Fyll bara på hydraulsystemet med Mobil Univis N32.


7.3.3

Fyll tanken tills oljenivån når halva volymen som indikeras på nivåglaset.

Smörjning
Obs!
Smörj bara saxlyften med smörjfett EP NLGI-kl.2 + Teflon (<2 % torrt material). 
Garantin upphör att gälla om andra smörjfetter används.
1.
2.

7.3.4

Kontrollera vältskyddet


7.3.5

Koppla fast säkerhetsstöttan.
Avlägsna noggrant allt överskottsfett.

Tryck på vältskyddets överkant.
• Ett varningsljud avges.

Inspektera saxmekanismen
Vart femte år ska saxmekanismens leder kontrolleras av en expert med avseende på spel, slitage
och skador. En led underkänns om minst ett av följande villkor gäller för axeln eller lagret.
Villkor för underkännande:
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Axeln eller lagret har synliga skador.
Ytan på axeln eller lagret är strävare än 1 m.
Axelns förnicklade yta har skadats.
Slitage på det underhållsfria lagret.
Axeln eller lagret har skurit.
Spelet mellan axeln och lagret är större än gränsvärdet (se tabellen nedan).

Axeldiameter
(mm)

Spel (mm)

Spel mellan axel och
lager (mm)

Maximalt spel mellan
axel och lager (mm)

60

-0,030
-0,060

0,030
0,090

> 0,500

75

-0,030
-0,060

0,050
0,095

> 0,500

90

-0,04
-0,07

0,050
0,105

> 0,500

100

-0,04
-0,07

0,050
0,105

> 0,500

120

-0,04
-0,07

0,050
0,105

> 0,500
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Felsökning

Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Saxlyften kan inte startas.

Huvudbrytaren har inte slagits på.

Slå på huvudbrytaren.

Nödstoppsknappen har tryckts in.

Dra ut nödstoppsknappen och
vänta i 10 sekunder.

En kortslutning har uppstått eller
en säkring har löst ut.

Fastställ orsaken och byt
säkringen.

Hydraulpumpen fungerar inte och
därför kan inte hydraultryck
skapas.

Kontakta teknisk service.

Oljenivån är låg i
hydraulsystemet.

Fyll på hydraulsystemet.

Hydraulpumpen är trasig.

Byt ut hydraulpumpen.

Saxlyften kan inte köras med
plattformen upplyft, eller också
går det inte att lyfta upp
plattformen.

Den maximala lutningen har nåtts
och vältskyddet har aktiverats.

Sänk plattformen och se till att
saxlyften står på en plan yta.

Det går inte att lyfta eller sänka
plattformen.

Plattformen har överbelastats och
överbelastningsskyddet har
aktiverats.

Minska belastningen på
plattformen. Eller följ proceduren
för nödsänkning.

Saxlyften kan inte köras med hög
hastighet.

Plattformen är på över 4 meters
höjd.

Sänk plattformen till en höjd
under 4 meter.

Det går inte att sänka
plattformen.

Säkerhetsstöttan blockerar
saxmekanismen.

Koppla loss säkerhetsstöttan.

Elsystemet har stängts av.

Sänk plattformen med hjälp av
nödsänkningsventilen.
Kontrollera elsystemet.

Pumpen till hydraulmotorn är
igång men saxlyften fungerar
inte.

Ett problem uppstår upprepade
gånger.

Sid. 48

Kontakta tillverkaren (Holland
Lift International B.V.).
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9

Avfallshantering

9.1

Inledning



Saxlyften måste avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Exempel:

Byt in saxlyften när du köper en ny saxlyft.

Ta saxlyften till ett återvinningsföretag.

9.2

Procedur för avfallshantering
1.
2.
3.
4.
5.

5/2/18

Ta ut batterierna.
Töm ut oljan ur hydraulsystemet.
Ta bort de delar som kan återanvändas.
Kontakta en återvinningsfirma för avfallshantering av batterier, olja och delar som inte kan
återanvändas.
Gasfjädrar.
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Tekniska specifikationer

10.1

Tekniska specifikationer för HL-220 H25 4WD/P/N
Lämplig för användning i stängda utrymmen.Ja
Lämplig för användning utomhus
Ja
Max. höjd över havet
1 000 m
Omgivningstemperatur
-15 °C till +40 °C
Max. vindstyrka
12,5 m/s
Arbetshöjd (med stödben)
± 21,9 m
Arbetshöjd (utan stödben)
± 21,7 m
Max. plattformshöjd (med stödben)
± 19,9 m
Min. plattformshöjd
± 2,49 m
Plattformens mått (indragen)
4,50 × 2,30 m
Plattformens mått (utdragen)
7,00 × 2,30 m
Plattformsförlängning
2,5 m
Transportmått (l × b)
Transporthöjd med räcke
Transporthöjd med nerfällda räcken

4,84 × 2,44 m
3,65 m
2,88 m

Hjulbas
Markfrigång (mitten)
Vändcirkel (yttre)
Terrängdäck (Solideal)
Kraftkälla
Kraftkälla

Dieselmotor

Elmotor

Hybrid

3,05 m
270 mm
ca 4,90 m
33 × 15,5–16.5
630 Ah/k5/48 V

Max. last med indragen plattform
Max. last med utdragen plattform

750 kg (4 pers. + 430 kg)
750 kg (4 pers. + 430 kg)

Tid för lyftning/sänkning (max. last)
Körhastighet (snabb)
Körhastighet (vid höjd)

ca 95/45 sek.
2,6 km/h
<10 = 1,0 km/h
10–15 = 0,8 km/h
15–max. = 0,5 km/h
± 25 %

Maximal lutning som kan övervinnas
(nedsänkt plattform)
Max. lutning i längsled/sidled
Max. lutning i längsled/sidled
Vikt utan last
Max. hjultryck
(vid maximal lutning och höjd)
Max. stödbenstryck

Sid. 50

18 kW
20 kW
38 kW

3°/2,0° (mobilt upp till 8 meter, väljarläge ”0”)
1°/1° (mobilt upp till 19,7 meter, väljarläge ”1”)
12 920 kg
9 814 kg (12,0 kg/cm²)
17,8 kg/cm² (Ø 250 mm)
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EG-försäkran
Den här EG-försäkran gäller för saxlyftar tillverkade efter 31 januari 2015.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
(Enligt maskindirektivet 2006/42/EG bilaga II punkt a.)
HOLLAND LIFT INTERNATIONAL B.V.
ANODEWEG 1
1627 LJ, HOORN, NEDERLÄNDERNA
Deklarerar att:
Saxlyft i serien Combistar
Typ: HL-220 H25 4WD/P/N
Maskinnummer: HL220....


Motsvarar kraven i maskindirektivet 2006/42/EG



Motsvarar även följande europeiska direktiv:
EMC-direktivet 2004/108/EG



Stämmer överens med följande harmoniserade europeiska standarder:
NEN-EN 280:2013

Överensstämmelse med kraven enligt bilaga IV i maskindirektivet verifierades under en EGtypsrevision som genomfördes av S.G.S. NEDERLAND B.V. (ID-nummer 0608), Malledijk 18,
Spijkenisse (Nederländerna). Ett EG-typcertifikat utfärdades med följande nummer: H-16004.
HOORN, ......
..........
Verkställande direktör
Holland Lift International B.V.
Anodeweg 1
PO Box 2321
1620 EH HOORN (NEDERLÄNDERNA)
Telefon
: **-31-(0)229-285555
Webbplats : www.hollandlift.com

\
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