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 WAARSCHUWING 
Het bedienen, herstellen en onderhouden van dit voertuig 
of deze uitrusting kan u blootstellen aan chemicaliën, 
waaronder motoruitlaatgassen, koolmonoxide, ftalaten en 
lood. De staat Californië weet dat ze kanker, 
geboorteafwijkingen of andere schade aan de 
voortplanting veroorzaken. Om blootstelling tot een 
minimum te beperken, dient u te voorkomen dat u 
uitlaatgassen inademt. U mag u de motor alleen stationair 
laten draaien wanneer dat nodig is. U dient uw voertuig of 
uitrusting in een goed geventileerde ruimte te 
onderhouden en u dient handschoenen te dragen of uw 
handen regelmatig te wassen wanneer u 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Voor meer informatie 
gaat u naar: www.P65warnings.ca.gov. 

http://www.p65warnings.ca.gov/


 

Revisiegeschiedenis van de 
handleiding: 

REV DATUM BESCHRIJVING OPMERKING 

A Aug,2020 Oorspronkelijke uitgave van de handleiding  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Neem contact met ons op: 

Website : www.sinoboom.com 

Stuur een e-
mail aan 

: info@sinoboom.com 

Service tel : 0086-400-608-1289 

Verkoop tel : 0086-400-601-5828 

Fax : 0086-731-87116516-16 

Adres : Nr.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, Changsha, 
Hunan, China 

Postcode : 410600 

Copyright © Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co, Ltd. Alle rechten voorbehouden 

Het uiteindelijke interpretatierecht van deze handleiding behoort toe aan Hunan Sinoboom Intelligent 
Equipment Co., Ltd. 

http://www.sinoboom.com/
mailto:info@sinoboom.com


 

TOEPASSING 

Gebruik de volgende tabel om het specifieke serienummer te 
identificeren van de modellen die in deze handleiding zijn opgenomen. 
Controleer het model van uw machine voordat u de handleiding raadpleegt. 
Gebruik vervolgens de juiste handleiding in overeenstemming met het 
serienummer van het model. Raadpleeg het naamplaatje op uw machine 
om het model en serienummer te identificeren. (Raadpleeg 
Stickers/Naamplaatjes in de bedieningshandleiding voor meer informatie.) 

OPMERKING: 

• Het productmodel wordt toegepast op de naambordjes van het product voor producten te 
onderscheiden met verschillende hoofdparameters. 

• De handelsidentificatie van producten wordt toegepast in marketing- en machinestickers voor 
producten te onderscheiden met verschillende hoofdparameters, en kan worden ingedeeld in het 
metrische en het imperiale type: Het metrische type van handelsidentificatie is van toepassing op 
machines voor landen/regio's die het metrische stelsel gebruiken of zoals speciaal door klanten 
wordt vereist; het imperiale type van handelsidentificatie is van toepassing op machines voor 
landen/regio's die het imperiale stelsel gebruiken of zoals speciaal door klanten wordt vereist. 

 
 
Model 

Handelsidentificatie  

Metrisch Imperiaal Serienummer 

GTZZ14EJ AB14EJ AB480EJ Van 030060010 tot heden 

GTZZ16EJ AB16EJ AB520EJ Van 030070010 tot heden 
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Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co, Ltd. (Hierna Sinoboom genoemd) zal de recentste informatie 
van de producthandleiding zo spoedig mogelijk aan de website www.sinoboom.com uploaden. Wegens 
voortdurende productverbetering kan de informatie in deze handleiding echter zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

Deze handleiding bevat de basisinformatie over de onderdelen van één of meer producten. Gebruik deze 
handleiding daarom naar eigen behoefte. Als u problemen in de handleiding ontdekt of suggesties voor 
verbetering heeft, voel u dan vrij om uw feedback met Sinoboom te delen. We zullen deze problemen 
dan zo snel mogelijk oplossen. 

U kunt de bedieningshandleiding, de onderhoudshandleiding en de onderdelenhandleiding van de 
producten die u nodig heeft online raadplegen en downloaden op www.sinoboom.com. 

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co, Ltd. behoudt het recht van definitieve interpretatie van de 
handleiding. 

VERKLARINGEN 

http://www.sinoboom.com/
http://www.sinoboom.com/
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Bedankt voor het kiezen en gebruiken van de machines 
van Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 
Lees, begrijp en raak steeds vertrouwd met de 
gebruiksvereisten van de machine en de bijbehorende 
veiligheidsprocedures alvorens de machine in werking te 
stellen, te onderhouden en te herstellen. Het gebruik van 
de machine zonder vertrouwd te zijn met de specifieke 
gebruiksvereisten en de veiligheidsprocedures houdt 
ernstige risico's in. Bedieners die de 
veiligheidsvoorschriften in acht nemen en de machine 
zorgvuldig en efficiënt bedienen, kunnen persoonlijk 
letsel, verlies van eigendommen en ongevallen 
voorkomen. 

Gebruik deze machine alleen voor het vervoer van 
gereedschap naar werklocaties en voor het uitvoeren 
van werkzaamheden op het werkplatform. De bedieners 
moeten bekwaam zijn en een opleiding volgen om de 
machine zorgvuldig te gebruiken en de 
veiligheidsprocedures te volgen. Alleen opgeleid en 
bevoegd personeel mag de machine bedienen. 

Deze handleiding is een leidraad voor de bediener bij de 
bediening en het gebruik van de machine. De bediener 
is verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en 
toepassen van de bedienings- en veiligheidsprocedures 
in deze handleiding en voor het opvolgen van de 
instructies van de fabrikant alvorens met de 
werkzaamheden te beginnen. Lees, begrijp en volg alle 
veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies. De 
bediener moet ook rekening houden met het gebruik en 
de beperkingen van de machine en de omstandigheden 
op de werkplek alvorens deze machine te gebruiken. Het 
strikt opvolgen van alle veiligheidsvoorschriften in deze 
handleiding is van cruciaal belang. 

Beschouw deze handleiding als een onderdeel van de 
machine, samen met de onderhoudshandleiding en de 
onderdelenhandleiding. Bewaar de handleidingen altijd 
samen met de machine. De eigenaar of beheerder van 
de machine moet alle door de fabrikant van de machine 
verstrekte handleidingen en andere noodzakelijke 
informatie over de dagelijkse inspectie en het onderhoud 
aan elk van de huurders aanbieden. Indien de machine 
wordt verkocht, moet de eigenaar of beheerder de 
handleidingen en andere noodzakelijke informatie aan 
de koper doorgeven. De eigenaar of beheerder van de 
machine dient tevens de onderhoudsinformatie van de 
fabrikant te verstrekken aan de persoon die 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de machine. 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met Hunan 
Sinoboom Intelligent Equipment Co, Ltd. 
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PARAMETERS PRESTATIES 

MAATSTAF AB14EJ (METRISCH) AB480EJ (IMPERIAAL) 

PARAMETERS AFMETINGEN 

Max hoogte platform 14 m 45 ft 11 in 

Max werkhoogte 16 mm 152 feet 

Max horizontaal bereik 7,6 m 24 ft 11 in 

Max op- en overhoogte 7,8 m 25 ft 7 in 

Totale lengte (ingeschoven) 6 m 19 ft 8 in 

Totale breedte (ingeschoven) 1,73 m 5 ft 8 in 

Totale hoogte (ingeschoven) 2m 6 ft 7 in 

Wielbasis 1,9 m 6 ft 3 in 

Speling met de grond 0,22 m 8,7 in 

Bandenmaat (spec/type) 
Optioneel 240/55D17,5/schuimvulling 240/55D17,5/schuimvulling niet-

markerend 

Afmetingen platform (L×B×H) 1,45×0,85×1,1 m 57×33,5×43 in 

PARAMETERS PRESTATIES 

Capaciteit platform 
230 kg (onbeperkt / 2 personen & 

gereedschap) 
507 lb (onbeperkt / 2 personen & 

gereedschap) 

Draaikrans rotatie / continu 355° / niet-continu 

Platform rotatie 160° 

Max rijsnelheid (ingeschoven) 5,2 km/h 3,2 mph 

Max rijsnelheid (geheven) 0,8 km/h 0,5 mph 

Rijmodus (rijden×sturen) 2WD×2WS 

Hellingsvermogen 30%/17° 

Draaikrans zwenking achterkant 0 m 0 in 

Max toegestane hellingshoek 5° 

Draaicirkel (binnenkant) 1,15 m 3 ft 9,2 in 

Draaicirkel (buitenkant) 3,51 m 11 ft 6,2 in 

Max toegestane zijwaartse kracht 400 N 90 lbf 

Max. geluidsniveau bij gebruik 72dB 

IP-klasse IP54 

PARAMETERS VERMOGEN 

GTZZ14EJ&16EJ bedieningshandleiding © Aug 2020 
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PARAMETERS PRESTATIES 

© Aug 2020 GTZZ14EJ&16EJ bedieningshandleiding 

Tabel 1-1 GTZZ14EJ specificaties (vervolg) 

MAATSTAF AB14EJ (METRISCH) AB480EJ (IMPERIAAL) 

Motor (nominaal vermogen, nominaal 
toerental) 

3,56Kw, 29VAC 

Capaciteit hydraulische tank 40 L 8,8 gal (VK) /10,6 gal (VS) 

Capaciteit brandstoftank 52 L 11,4 gal (VK) /13,7 gal (VS) 

Hydraulische systeemdruk 21 MPa 3045 Psi 

Accu (nummer×spanning, capaciteit) 8×6 V, 420Ah 

Systeemspanning 12 VDC 

Controlespanning 12 VDC 

BODEMDRAAGGEGEVENS 

Max bandbelasting 3580 kg 7893 lb 

Contactdruk banden 724,9 kPa 105,1 Psi 

OMGEVINGSVEREISTEN 

Max toegestane windsnelheid 12,5 m/s 28 mph 

Max toegestane hoogte 1000 m 3280 feet 

Toegestane omgevingstemperatuur 
(loodaccu) 

-10°C ~ 40°C 14°F ~ 104°F 

Toegestane omgevingstemperatuur 
(lithiumaccu) 

-20°C ~ 40°C -4°F ~ 104°F 

Max. toegestane relatieve 
luchtvochtigheid 

90% 

Opslagomgeving 
Bewaren bij -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F) in een goed geventileerde 
omgeving met 90% relatieve luchtvochtigheid (20°C [68°F]), en uit de buurt 
van regen, zon, bijtende gassen, ontvlambare stoffen en explosieven. 

GEWICHT 

Bruto gewicht (niet-geladen) 7100 kg 15653 lb 

Opmerking: 
a) De werkhoogte voegt 2m (6ft7in) menselijke hoogte toe aan de platformhoogte 
b) De bodemdraaggegevens zijn waarden bij benadering, zonder rekening te houden met de verschillende opties, en 

kunnen dus alleen worden gebruikt in voldoende veilige omstandigheden 
c) In verschillende gebieden moeten hydraulische olie, motorolie, koelvloeistof, brandstof en smeermiddelen worden 

bijgevuld in overeenstemming met de omgevingstemperatuur. 
d) Bij koud weer zijn hulpinrichtingen nodig om de machines te starten 

Tabel 1-2 GTZZ16EJ specificaties 

MAATSTAF AB16EJ (METRISCH) AB520EJ (IMPERIAAL) 

PARAMETERS AFMETINGEN 

Max hoogte platform 15,7 m 51 ft 6 in 

Max werkhoogte 17,7 m 58 ft 1 in 

Max horizontaal bereik 9,3 m 30 ft 6 in 



 

PARAMETERS PRESTATIES 
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Tabel 1-2 GTZZ16EJ specificaties (vervolg) 

MAATSTAF AB16EJ (METRISCH) AB520EJ (IMPERIAAL) 

Max op- en overhoogte 7,8 m 25 ft 7 in 

Totale lengte (ingeschoven) 6,8 m 22 ft 4 in 

Totale breedte (ingeschoven) 1,9 m 6 ft 3 in 

Totale hoogte (ingeschoven) 2m 6 ft 7 in 

Wielbasis 1,9 m 6 ft 3 in 

Speling met de grond 0,22 m 8,7 in 

Bandenmaat (spec/type) 
Optioneel 

240/55D17.5/schuimvulling 
240/55D17.5/schuimvulling niet-markerend 

Afmetingen platform (L×B×H) 1,83×0,85×1,1 m 72×33,5×43 in 

PARAMETERS PRESTATIES 

Capaciteit platform 
230 kg (onbeperkt / 2 personen & 

gereedschap) 
507 lb (onbeperkt / 2 personen & 

gereedschap) 

Draaikrans rotatie / continu 355° / niet-continu 

Platform rotatie 160° 

Max rijsnelheid (ingeschoven) 5,2 km/h 3,2 mph 

Max rijsnelheid (geheven) 0,8 km/h 0,5 mph 

Rijmodus (rijden×sturen) 2WD×2WS 

Hellingsvermogen 30%/17° 

Draaikrans zwenking achterkant 50 mm 2 in 

Max toegestane hellingshoek 5° 

Draaicirkel (binnenkant) 0,7 m 2 ft 3,5 in 

Draaicirkel (buitenkant) 3,31 m 10 ft 10,3 in 

Max toegestane zijwaartse kracht 400 N 90 lbf 

Max. geluidsniveau bij gebruik 72dB 

IP-klasse IP54 

PARAMETERS VERMOGEN 

Motor (nominaal vermogen, nominaal 
toerental) 

3,56Kw, 29VAC 

Capaciteit hydraulische tank 40 L 8,8 gal (VK) /10,6 gal (VS) 

Capaciteit brandstoftank 52 L 11,4 gal (VK) /13,7 gal (VS) 

Hydraulische systeemdruk 21 MPa 3045 Psi 

Accu (nummer×spanning, capaciteit) 8×6 V, 420Ah 

Systeemspanning 12 VDC 

Controlespanning 12 VDC 
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Tabel 1-2 GTZZ16EJ specificaties (vervolg) 

MAATSTAF AB16EJ (METRISCH) AB520EJ (IMPERIAAL) 

BODEMDRAAGGEGEVENS 

Max bandbelasting 3760 kg 8289 lb 

Contactdruk banden 740,1 kPa 107,3 Psi 

OMGEVINGSVEREISTEN 

Max toegestane windsnelheid 12,5 m/s 28 mph 

Max toegestane hoogte 1000 m 3280 feet 

Toegestane omgevingstemperatuur 
(loodaccu) 

-10°C ~ 40°C 14℉ ~ 104°F 

Toegestane omgevingstemperatuur 
(lithiumaccu) 

-20°C ~ 40°C -4℉ ~ 104°F 

Max. toegestane relatieve 
luchtvochtigheid 

90% 

Opslagomgeving 
Bewaren bij -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F) in een goed geventileerde 
omgeving met 90% relatieve luchtvochtigheid (20°C [68°F]), en uit de buurt 
van regen, zon, bijtende gassen, ontvlambare stoffen en explosieven. 

GEWICHT 

Bruto gewicht (niet-geladen) 7300 kg 16094 lb 

Opmerking: 
a) De werkhoogte voegt 2m (6ft7in) menselijke hoogte toe aan de platformhoogte 
b) De bodemdraaggegevens zijn waarden bij benadering, zonder rekening te houden met de verschillende opties, en 

kunnen dus alleen worden gebruikt in voldoende veilige omstandigheden 
c) In verschillende gebieden moeten hydraulische olie, motorolie, koelvloeistof, brandstof en smeermiddelen worden 

bijgevuld in overeenstemming met de omgevingstemperatuur. 
d) Bij koud weer zijn hulpinrichtingen nodig om de machines te starten 
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MACHINE-ONDERDELEN 

 

Figuur 2-1 

Tabel 2-1 

1. Werkplatform 9. Hoofdgiek 17. Accu 

2. Voetschakelaar 10. Bovenste opvouwbare giek 18. Schild 

3. Manuele opslagcontainer (optioneel) 11. Onderste opvouwbare giek 19. Achterwiel 

4. Platformbesturing 12. Aandrijfkettingsysteem 20. Bovenwagen 

5. Bescherming voor op hoogte 

(optioneel) 
13. Bovenste koppeling 21. Lager draaikrans 

6. Werklamp (optioneel) 14. Onderste koppeling 22. Basisframe 

7. Jib arm 15. Tegengewicht 23. Regelaar draaikrans 

8. Telescoophoogwerker 16. Voorste stuurwiel 24. Hoofdschakelaar 
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Machineposities 

Bedieningspositie/geheven positie: 

Hoofdgiek telescoperen/toppen of opvouwbare giek toppen, en het display dat de werkstatus aangeeft. 

Niet-operationele positie: 

Hoofdgiek en opvouwbare giek beide ingeschoven in niet-werkende status en het display geeft de niet-werkende 
status aan. 

Opgeborgen/ingeschoven positie: 

Hoofdgiek, opvouwbare giek en jib arm allemaal ingeschoven naar opgeborgen/ingeschoven status. 

Transportpositie: 

Hoofdgiek en opvouwbare giek beide ingeschoven, jib arm en platform indien nodig aangepast voor transport 
per trailer. 
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VEILIGHEID 
Lees, begrijp en volg de veiligheidsregels en -
voorschriften van uw werkplek en uw overheid. 

Alvorens de machine te gebruiken, dient u een 
degelijke opleiding te volgen over een veilige 
bediening van de machine en dient u er zeker van te 
zijn dat u de machine veilig kunt hanteren en 
bedienen. 

Begrijp dat u als bediener de verantwoordelijkheid en 
het recht heeft om de machine uit te schakelen in 
geval van storing aan de machine of een andere 
noodsituatie op uw werkplek. 

 

Dit veiligheidswaarschuwingssymbool 
staat bij de meeste 
veiligheidsaanduidingen. Het betekent 
opletten en alert worden, want uw 
veiligheid is in gevaar! Lees de 
boodschap die volgt op het 
veiligheidswaarschuwingssymbool en 
houd u eraan. 

OPMERKING: Geeft een procedure, praktijk of 
voorwaarde aan die moet worden gevolgd om de 
motor of het onderdeel op de bedoelde wijze te laten 
functioneren. 

In het geval van om het even welk ongeval waarbij de 
machines van Hunan Sinoboom Intelligent Equipment 
Co., Ltd. betrokken zijn, brengt u Hunan Sinoboom 
Intelligent Equipment Co., Ltd. hiervan onmiddellijk op 
de hoogte, zelfs als er geen persoonlijk letsel of 
materiële schade is opgetreden tijdens het ongeval. 
Neem telefonisch contact op met Hunan Sinoboom 
Intelligent Equipment Co., Ltd. en geef alle nodige 
details. Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de 
hoogte wordt gebracht van het incident met de 
machines van Hunan Sinoboom Intelligent Equipment 
Co., Ltd., kan de garantie op het product vervallen. 

OPMERKING: Deze machine is niet geïsoleerd en 
heeft geen functie ter bescherming tegen elektrische 
schokken. 

Alle bedieners en managers moeten voldoen aan de 
nationale of plaatselijke voorschriften betreffende de 
minimale veilige afstand van onder spanning staande 
geleiders boven de grond. Bij gebrek aan dergelijke 
voorschriften, dienen bedieners en managers zich te 
houden aan de vereisten inzake de minimale 
veiligheidsafstand in tabel 3-1 , pagina 3-2. 

 

KENNISGEVING 

Duidt op een situatie die schade kan toebrengen aan 
de motor, persoonlijke eigendommen en/of het milieu, 
of een onjuiste werking van de apparatuur kan 
veroorzaken 

KENNISGEVING 

Personen met hartaandoeningen, hoge bloeddruk, 
epilepsie en andere ziektes en personen met 
hoogtevrees mogen deze machine nooit bedienen of 
gebruiken. Ook personen die alcohol of drugs hebben 
gebruikt, oververmoeid of depressief zijn, mogen deze 
machine niet bedienen of gebruiken. 

ONGEVALLEN MELDEN 

KENNISGEVING 

Controleer de machine en al haar functies grondig na 
elk ongeval, en zorg ervoor dat u eerst een test 
uitvoert vanaf de grondbesturing en vervolgens vanaf 
de platformbesturing. Zorg ervoor dat de hefhoogte 
van de machine niet meer dan 3 m (9,8 ft) bedraagt 
totdat alle schade is hersteld en alle 
bedieningselementen naar behoren werken 

 GEVAAR 

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze 
niet wordt vermeden, zal leiden de dood of ernstig 
letsel. 

 WAARSCHUWING 

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze 
niet wordt vermeden, kan leiden de dood of ernstig 
letsel. 

GEVAREN VOOR 

ELEKTROCUTIE 

VEILIGHEIDSDEFINITIES 

 WAARSCHUWING 

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze 
niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of 
middelzwaar letsel. 
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Tabel 3-1 

Spanning (fase tot fase, 
kV) 

Minimale veilige afstand 
(m/ft) 

0-50 3,05 (10) 

50-200 4,60 (15) 

200-350 6,10 (20) 

350 -500 7,62 (25) 

500 -750 10,67 (35) 

750-1000 13,725 (45) 

Imperiaal 
507 lb (onbeperkt / 2 personen & 
gereedschap) 

GTZZ16EJ 

Metrisch 
230 kg (onbeperkt / 2 personen & 
gereedschap) 

Imperiaal 
507 lb (onbeperkt / 2 personen & 
gereedschap) 

Maximaal nominaal draagvermogen van het platform: 

GTZZ14EJ 

Metrisch 
230 kg (onbeperkt / 2 personen & 
gereedschap) 

 

 

 

 WAARSCHUWING 

GEVAREN VOOR EEN ELEKTRISCHE 
SCHOK 

 

 

• Bewaar altijd een veilige afstand tot 
elektrische leidingen en elektrische 
apparatuur in overeenstemming 
met de geldende 
overheidsvoorschriften en zie 
Tabel 3-1, pagina 3-2. 

• Houd rekening met de bewegingen 
van het platform en de giek, met 
slingerende of afhangende draden. 
Pas op voor sterke wind of 
rukwinden en gebruik de machine 
niet bij bliksem of zware regenval. 

• Als de machine in contact komt met 
draden onder spanning, blijf dan uit 
de buurt van de machine. 
Personeel op de grond of op het 
platform mag de machine niet 
aanraken of bedienen zolang de 
stroom niet is uitgeschakeld. 

• Gebruik de machine niet als 
aarddraad tijdens las- en 
polijstwerkzaamheden. 

KANTELGEVAREN EN 
NOMINALE BELASTING 

Tabel 3-2 
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 WAARSCHUWING 
 

KANTELGEVAREN 

 

• Personeel, apparatuur en materiaal op 
het platform mogen het maximale 
draagvermogen niet overschrijden. 

• Hef of verleng de giek alleen als de 
machine op een stevige, vlakke 
ondergrond staat. 

• Kies alleen de lage snelheid wanneer u 
met de machine op een helling rijdt. 

• Gebruik de scheefstandbeveiliging niet 
als waterpasindicator. De 
scheefstandbeveiliging op het platform 
treedt alleen in werking als de machine 
sterk scheef staat. 

• Als de scheefstandbeveiliging afgaat 
wanneer de machine een helling 
oprijdt, laat de giek dan zakken 
volgens de volgende procedure en zet 
de machine op een stevige, vlakke 
ondergrond. Zorg ervoor dat u de giek 
niet draait wanneer u hem laat zakken. 

1. Laat de hoofdgiek zakken; 

2. Laat de opvouwbare giek zakken; 

3. Trek de telescoophoogwerker in. 

• Als de scheefstandbeveiliging afgaat 
wanneer de machine een helling afrijdt, 
laat de giek dan zakken volgens de 
volgende procedure en zet de machine 
op een stevige, vlakke ondergrond. 
Zorg ervoor dat u de giek niet draait 
wanneer u hem laat zakken. 

1. Trek de telescoophoogwerker in; 

2. Laat de opvouwbare giek zakken; 

3. Laat de hoofdgiek zakken. 

• Rijd niet sneller dan 0,8 km/h (0,5 mph) 
wanneer het platform geheven is. 

• Wanneer het platform geheven is, kan 
de machine niet rijden op oneffen 
terrein, onstabiele oppervlakken of in 
andere gevaarlijke omstandigheden. 

• Gebruik de machine niet bij sterke wind 
of rukwinden, en vergroot het 
oppervlak van het platform of de lading 
niet. Als u het aan de wind 
blootgestelde oppervlak vergroot, 
vermindert de stabiliteit van de 
machine. 

• Wanneer de machine zich op een ruwe 
ondergrond bevindt, met grind of 
andere oneffen oppervlakken, of in de 
buurt van kuilen en steile hellingen, 
houd dan een minimumafstand van 0,6 
m (2ft) aan en verminder de snelheid. 

 WAARSCHUWING 
 

KANTELGEVAREN 

 • Als u op het platform bent, mag u niet 
aan voorwerpen buiten het platform 
duwen of trekken. De maximaal 
toegestane dwarskracht is: 400 N (90 
lbf). 

• Sleep de machine alleen vanaf de 
vastzet-/hefpunten op het chassis. 

• Gebruik de giek of het platform nooit 
om voorwerpen buiten de machine te 
stabiliseren of te ondersteunen. 

• Verander geen onderdelen van de 
machine die de veiligheid en stabiliteit 
kunnen beïnvloeden. 

• Vervang geen belangrijke onderdelen 
die de stabiliteit van de machine 
beïnvloeden door andere gewichten of 
specificaties. 

• Wijzig of modificeer geen bewegende 
hoogwerkers zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
fabrikant. 

• Bevestig op het platform geen extra 
voorziening voor gereedschap of 
andere materialen aan de reling te 
plaatsen. Dit verhoogt het gewicht, de 
oppervlakte en de belasting van het 
platform. 

• Plaats geen overhangende lading op of 
bevestig geen overhangende lading 
aan enig deel van deze machine. 

• Plaats geen ladders of steigers op het 
platform of op onderdelen van de 
machine. 

• Gebruik de machine niet op een 
bewegende of actieve ondergrond of 
op een voertuig. Controleer of alle 
banden in goede staat zijn, of de 
sleufmoeren vastzitten en of de 
splitpennen compleet zijn. 

• Gebruik geen accu die minder weegt 
dan de originele loodaccu (55 kg [121 
lb]) of lithiumaccu (75 kg [165 lb]), en 
verwijder of wijzig het tegengewicht of 
andere onderdelen van de accuhouder 
niet. De accu levert niet alleen stroom, 
maar dient ook als tegengewicht. De 
accu is van vitaal belang voor de 
stabiliteit van de machine. 
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GEVAREN IN DE 
WERKOMGEVING 

 WAARSCHUWING 
 

ONVEILIGE GEVAREN OP DE WERKPLEK 

 

 

• Gebruik de machine niet op 
oppervlakken, randen of kuilen die het 
gewicht van de machine niet kunnen 
dragen. Hef of verleng de giek alleen 
als de machine op een stevige, vlakke 
ondergrond staat. 

• Rijd nooit op oneffen terrein of 
onstabiele oppervlakken of in andere 
gevaarlijke omstandigheden wanneer 
u het platform optilt. 

• Wanneer de machine zich op een ruwe 
ondergrond bevindt, met grind of 
andere oneffen oppervlakken, of in de 
buurt van kuilen en steile hellingen, 
houd dan een minimumafstand van 0,6 
m (2ft) aan en verminder de snelheid. 

• Gebruik de scheefstandbeveiliging niet 
als horizontale indicator. De 
scheefstandbeveiliging op het platform 
treedt alleen in werking als de machine 
sterk scheef staat. 

• Als de scheefstandbeveiliging afgaat 
wanneer de machine een helling 
oprijdt, laat de giek dan zakken 
volgens de volgende procedure en zet 
de machine op een stevige, vlakke 
ondergrond. Zorg ervoor dat u de giek 
niet draait wanneer u hem laat zakken. 

1. Laat de hoofdgiek zakken; 

2. Laat de opvouwbare giek zakken; 

3. Trek de telescoophoogwerker in. 

• Als de scheefstandbeveiliging afgaat 
wanneer de machine een helling 
afrijdt, laat de giek dan zakken volgens 
de volgende procedure en zet de 
machine op een stevige, vlakke 
ondergrond. Zorg ervoor dat u de giek 
niet draait wanneer u hem laat zakken. 

1. Trek de telescoophoogwerker in; 

2. Laat de opvouwbare giek zakken; 

3. Laat de hoofdgiek zakken. 

• De rijsnelheid mag niet hoger zijn dan 
0,8 km/h (0,5 in./seconde) wanneer het 
platform omhoog komt. 

• Als de machine buiten kan worden 
gebruikt, mag deze nooit bij sterke 
wind of rukwinden worden gebruikt. 
Laat het platform niet omhoog komen 
als de windsnelheid hoger is dan 12,5 
m/s (18 mph).  

 WAARSCHUWING 
 

KANTELGEVAREN 
 

• Gebruik het platform of de giek niet 
om andere machines of 
voorwerpen te duwen. 

• Laat het platform of de giek niet in 
aanraking komen met nabijgelegen 
constructies. 

• Bind het platform niet met touw of 
ander bindmateriaal vast aan de 
nabijgelegen constructies. 

• Plaats geen lading buiten het 
platform. 

• Gebruik de platformbesturing niet 
om het platform te laten zakken 
wanneer het platform vast of 
geklemd zit of wanneer andere 
voorwerpen in de buurt de normale 
beweging ervan belemmeren. Als u 
van plan bent het platform te laten 
zakken met een grondbesturing, 
mag u deze pas bedienen nadat al 
het personeel het platform heeft 
verlaten. 
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Ga voor of tijdens het gebruik van de machine na wat 
de mogelijke gevaren op de werkplek zijn en let op de 
beperkingen in de omgeving, waaronder ontvlambare 
en explosieve gassen/stof. 

Tabel 3-3 

BEAUFOR
TGETAL 

METERS / 
SECONDE 

MIJL / UUR BESCHRIJVING BODEMTOESTAND 

0 0 ~ 0,2 0 ~ 0,5 Kalm Kalm. Rook stijgt verticaal op. 

1 0,3 ~ 1,5 1 ~ 3 Lichte lucht Windbeweging zichtbaar in de rook. 

2 1,6 ~ 3,3 4 ~ 7 Lichte bries Wind voelbaar op blote huid. Bladeren 
ritselen. 

3 3,4 ~ 5,4 8 ~ 12 Zachte bries 
Bladeren en kleinere twijgen in constante 
beweging. 

4 5,5 ~ 7,9 13 ~ 18 Matige bries 
Stof en los papier komen omhoog. Kleine 
takken beginnen te bewegen. 

5 8,0 ~ 10,7 19 ~ 24 Frisse bries Kleinere bomen zwaaien. 

6 10,8 ~ 13,8 25 ~ 31 Sterke bries 
Grote takken in beweging. Vlaggen wapperen 
bijna horizontaal. Een paraplu gebruiken 
wordt moeilijk. 

7 13,9 ~ 17,1 32 ~ 38 
Bijna storm / 
matige storm 

Volledige bomen in beweging. Inspanning 
nodig om tegen de wind in te lopen. 

8 17,2 ~ 20,7 39 ~ 46 Frisse storm 
Twijgen breken van bomen af. Auto's rijden 
slingerend over de weg. 

9 20,8 ~ 24,4 47 ~ 54 Sterke storm Lichte structurele schade. 

De bediener moet de machine ten minste bedienen en 
onderhouden zoals aangegeven in deze handleiding en 
in de onderhoudshandleiding. Hij/zij moet daarnaast de 
strengere industriële regels en werkplaatsvoorschriften 
in acht nemen. Ga nooit onveilig met de machine om. 

 WAARSCHUWING 
 

ONVEILIGE GEVAREN OP DE 
WERKPLEK 

 

 

• Breng de machine niet naar 
omhoog op hellingen van meer 
dan 5° en rijd niet zijdelings op 
hellingen van meer dan 5°. 

 WAARSCHUWING 
 

ONVEILIGE GEVAREN OP DE 
WERKPLEK 

 

 

Als de windsnelheid hoger is dan 
12,5 m/s (18 mph) nadat het 
platform is opgeheven, klap het 
platform dan in en gebruik de 
machine daarna niet meer. 

• Rijd niet en breng de machine niet 
naar omhoog op hellingen, treden 
of gewelfde oppervlakken die het 
maximale hellingsvermogen van 
de machine overschrijden. 

KENNISGEVING 

Maximaal hellingsvermogen is geschikt voor machines 
met ingeschoven platform. Hellingsvermogen: 30%/17° 

Het hellingsvermogen betekent de maximaal 
toelaatbare hellingshoek van de machine wanneer 
deze zich op een vaste ondergrond bevindt en het 
platform slechts in staat is één persoon te dragen. 
Naarmate het gewicht van het platform van de 
machine toeneemt, neemt het klimvermogen van de 
machine af. 

GEVAREN BIJ 
ONVEILIGE BEDIENING 
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 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN BIJ ONVEILIGE 
BEDIENING 

 
 

• Duw geen voorwerpen buiten het 
platform. De maximaal toegestane 
dwarskracht is 400N (90 lbf). 

• Sleep de machine alleen vanaf de 
vastzet-/hefpunten op het chassis. 

• Gebruik de giek of het platform nooit 
om voorwerpen buiten de machine te 
stabiliseren of te ondersteunen. 

• Breng geen wijzigingen aan in 
onderdelen die de veiligheid en 
stabiliteit van de machine kunnen 
beïnvloeden. 

• Vervang geen belangrijke onderdelen 
die de stabiliteit van de machine 
beïnvloeden door onderdelen met 
een ander gewicht of andere 
specificaties. 

• Wijzig of modificeer geen bewegende 
hoogwerkers zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant. 

• Bevestig op het platform geen extra 
voorziening voor gereedschap of 
andere materialen aan de reling te 
plaatsen. Dit verhoogt het gewicht, 
de oppervlakte en de belasting van 
het platform. 

• Plaats geen ladders of steigers op 
het platform of op onderdelen van de 
machine. 

• Gebruik de machine niet op een 
mobiel of verplaatsbaar oppervlak of 
voertuig. Controleer of alle banden in 
goede staat zijn, of de sleufmoeren 
vastzitten en of de splitpennen 
compleet zijn. 

• Gebruik geen accu die minder weegt 
dan de originele loodaccu (55 kg 
[121 lb]) of lithiumaccu (75 kg [165 
lb]), en verwijder of wijzig het 
tegengewicht of andere onderdelen 
in de accuhouder niet. De accu levert 
niet alleen stroom, maar dient ook 
als tegengewicht. De accu is van 
vitaal belang voor de stabiliteit van 
de machine. 

• Plaats of bevestig geen hangende 
lading op enig deel van de machine. 

De bediener moet de machine ten minste bedienen en 
onderhouden zoals aangegeven in deze handleiding en 
in de onderhoudshandleiding. Hij/zij moet daarnaast de 
strengere industriële regels en werkplaatsvoorschriften 
in acht nemen. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN BIJ ONVEILIGE 
BEDIENING 

 
 

• Gebruik de machine niet als kraan. 

• Gebruik het platform niet om de 
machine of andere voorwerpen te 
duwen. 

• Laat het platform of de giek niet in 
aanraking komen met constructies. 

• Gebruik geen touw of andere 
bindmateriaal om het platform of de 
giek aan nabijgelegen constructies 
vast te binden. 

• Plaats de lading niet buiten het 
platform. 

• Gebruik de platformbesturing niet 
om het platform te laten zakken 
wanneer het platform vast of 
geklemd zit of wanneer andere 
voorwerpen in de buurt de normale 
beweging ervan belemmeren. Als u 
van plan bent het platform te laten 
zakken met een grondbesturing, 
mag u deze pas bedienen nadat al 
het personeel het platform heeft 
verlaten. 

• Wanneer één of meer banden van de 
machine loskomen van de grond, 
evacueer dan eerst al het personeel 
alvorens te proberen de apparatuur 
te stabiliseren. Gebruik een kraan, 
vorkheftruck of andere geschikte 
apparatuur om de machine te 
stabiliseren. 

VALGEVAREN 
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 WAARSCHUWING 
 

VALGEVAREN 

 

• Elke persoon op het platform moet een 
harnas dragen of veiligheidsuitrusting 
gebruiken die aan de 
overheidsvoorschriften voldoet. Maak 
de kabel vast aan het vaste punt van 
het platform. Maak de kabel nooit vast 
voor meer dan één persoon aan een 
vast punt op het platform. 

• Ga niet op de relingen zitten, staan of 
kruipen. Blijf op het platform altijd op 
de platformvloer staan. 

• Betreed of verlaat het platform niet via 
de giek. 

• Houd de platformvloer vrij van 
obstakels. 

• Zorg dat er geen modder, olievlekken, 
vet of andere glibberige stoffen op uw 
schoeisel of de platformvloer 
achterblijven. 

• Betreed of verlaat het platform niet 
tenzij de machine volledig is 
ingeschoven. 

• Sluit de toegangsdeur van het 
platform voordat u de machine 
bedient. 

• Gebruik de machine niet als de 
handrelingen niet correct zijn 
geïnstalleerd en de toegangsdeur van 
het platform niet gesloten is. 

De bediener moet de machine ten minste bedienen en 
onderhouden zoals aangegeven in deze handleiding en 
in de onderhoudshandleiding. Hij/zij moet daarnaast de 
strengere industriële regels en werkplaatsvoorschriften 
in acht nemen. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN VOOR AANRIJDING 
 

• Let op het gezichtsveld en de 
aanwezigheid van dode hoeken 
wanneer u de machine verplaatst of 
bedient. 

• Personen die niet tot het personeel 
behoren moeten ten minste 1,8 m 
(5,9ft) afstand houden van de machine 
terwijl deze rijdt of zwenkt. 

• Wanneer het werkplatform van een 
bewegende machine zich op een 
afstand van ongeveer 2 m van de 
obstakels bevindt, gebruikt u de hef-
/daalfunctie van de giek (in plaats van 
de rijfunctie) om de obstakels te 
benaderen. 

• Schakel eerst naar de lage versnelling 
voordat u de machine parkeert die met 
hoge snelheid rijdt. 

• Gebruik de hoge versnelling niet 
wanneer de machine achteruit rijdt of 
in een verboden of afgesloten 
werkgebied rijdt. 

• Controleer het werkgebied om 
hindernissen op de grond, boven het 
hoofd en andere mogelijke risico's te 
vermijden. 

• Wees voorzichtig bij het gebruik van 
de platformbesturing en de 
grondbesturing. Met kleur 
gemarkeerde richtingspijlen geven de 
functie van rijden, heffen en sturen 
aan. 

• Gebruikers moeten zich houden aan 
de regels van de gebruiker, de 
werkplek en de overheid met 
betrekking tot het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(veiligheidshelmen, veiligheidsgordels 
en handschoenen, enz.). 

• Plaats de machine op een vlakke 
ondergrond of in een veilige positie 
voordat u de remmen loslaat. 

• Laat het platform alleen zakken als er 
zich geen mensen of obstakels in het 
gebied eronder bevinden. 

• Waarschuw het personeel/andere 
personen om niet onder de geheven 
giek of het geheven platform te 
werken, te staan of te lopen wanneer 
de machine werkzaamheden op 
hoogte uitvoert. 

• Beperk de rijsnelheid naar gelang de 
bodemtoestand, de drukte, de 
hellingen, de aanwezigheid en de 
plaats van het personeel en alle 
andere factoren die botsingen kunnen 
veroorzaken. 

GEVAREN VOOR 
AANRIJDING 
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GEVAREN VOOR 
VERBRIJZELING 
Tijdens het verplaatsen van de machine bestaat een 
potentieel verbrijzelingsgevaar. Houd lichaamsdelen 
en kleding altijd op veilige afstand van de machine 
tijdens het gebruik ervan. 

GEVAREN VOOR 
EXPLOSIE EN BRAND 

GEVAREN VOOR 

BESCHADIGDE MACHINE 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN VOOR AANRIJDING 

 

• Gebruik de machine niet op een 
kraan of een bovenloopinrichting, 
tenzij de kraanbesturing is 
vergrendeld of er 
voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen om een mogelijke 
botsing te voorkomen. 

• Bedien een machine nooit op een 
gevaarlijke manier of voor uw 
plezier. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN VOOR EXPLOSIE EN 
BRAND 

 

 

Gebruik het apparaat niet en laad de 
accu niet op in gevaarlijke of 
potentieel ontvlambare of explosieve 
omgevingen. 

 WAARSCHUWING 

 GEVAREN VOOR VERBRIJZELING 
 

 

• Plaats uw handen en armen niet waar 
ze geplet of bekneld kunnen raken. 

• Werk niet onder het platform of de giek 
als de giek niet door een kraan wordt 
beschermd. 

• Blijf steeds de situatie beoordelen en 
plannen wanneer u de machine 
bedient met de besturing op de grond. 
Houd voldoende afstand tussen de 
bediener, de machine en vaste 
voorwerpen. 

KENNISGEVING 

Volg alle bedienings- en onderhoudsvoorschriften in 
deze handleiding en de onderhoudshandleiding om 
schade aan de machine te voorkomen. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN VOOR BESCHADIGDE 
MACHINE 

 
 

• Gebruik de machine niet als deze 
beschadigd is of niet in goede staat 
verkeert. 

• Inspecteer en test alle functies van de 
machine grondig voor gebruik. 
Markeer beschadigde of defecte 
machines onmiddellijk en zet ze stil. 

• Zorg ervoor dat alle 
onderhoudswerkzaamheden zijn 
uitgevoerd overeenkomstig deze 
handleiding en de bijbehorende 
onderhoudshandleiding. 

• Zorg ervoor dat alle labels op hun 
plaats zitten en leesbaar zijn. 

• Zorg ervoor dat de 
bedieningshandleiding en de 
onderhoudshandleiding intact, 
gemakkelijk leesbaar zijn en in het 
opbergvak op het platform zijn 
opgeborgen. 
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GEVAREN VOOR 
LICHAMELIJK LETSEL 

Volg alle bedienings- en onderhoudsvoorschriften in 
deze handleiding en de onderhoudshandleiding. 

OPMERKING: De bediener mag het onderhoud 
alleen uitvoeren tijdens de inspectie voor bediening. 
Houd tijdens het gebruik de linker- en rechterdeur van 
het chassis gesloten en vergrendeld. Alleen opgeleid 
onderhoudspersoneel kan de linker- en rechterdeur 
openen om de machine te repareren. 

ACCUGEVAREN 

 WAARSCHUWING 

 
GEVAREN VOOR LICHAMELIJK 
LETSEL 

  

• Gebruik de machine niet wanneer er 
olie gemorst of gelekt is. Gemorste of 
gelekte olie in hydraulische 
vloeistoffen kan de huid 
binnendringen en verbranden. 

• Gebruik de machine altijd in een goed 
geventileerde omgeving om 
koolmonoxidevergiftiging te 
voorkomen. 

• Wees uiterst voorzichtig wanneer u het 
platform betreedt of verlaat. Laat de 
omhoog gebrachte giek volledig 
zakken en breng het platform dicht bij 
de grond om het betreden en verlaten 
te vergemakkelijken. Wanneer u de 
machine betreedt of verlaat, moet u 
naar de machine kijken en altijd drie 
contactpunten met de machine 
houden. U gebruikt uw twee voeten en 
een hand of twee handen en een voet. 

 WAARSCHUWING 

 
GEVAREN VOOR EXPLOSIE EN 
BRAND 

 
 

• Accu’s bevatten zwavelzuur en 
veroorzaken explosieve mengsels van 
waterstof- en zuurstofgassen. 
Houd elk voorwerp dat vonken of 
vlammen kan veroorzaken (ook 
sigaretten/rookwaar) uit de buurt van 
de accu om explosie te voorkomen. 

• Raak de accupolen of kabelklemmen 
niet aan met gereedschap dat vonken 
kan veroorzaken. 

• Laad de accu niet op in direct zonlicht. 

 WAARSCHUWING 
 

ACCUGEVAAR 

 

• Lees en volg de aanbevelingen 
van de accufabrikant over het 
correcte gebruik en onderhoud 
van de accu. 

• Draag altijd een veiligheidsbril en 
beschermende kleding wanneer u 
met accu's werkt. Verwijder alle 
ringen, horloges en andere 
accessoires. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR VOOR CHEMISCHE 
BRANDWONDEN 

 

 

Voorkom morsen of contact van 
accuzuur met een onbeschermde 
huid. Zoek onmiddellijk medische 
hulp als accuzuur in contact komt met 
de huid. 
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LAS- EN 
POLIJSTVOORSCHRIFTEN 

Voordat u las-, slijp- en polijstwerkzaamheden uitvoert, 
moet de u toestemming vragen aan de 
verantwoordelijke afdeling op de werkplek. 

1. Kies een veilige parkeerplaats op een stevige, 
vlakke ondergrond en zonder hindernissen. 
Vermijd gebieden met druk verkeer. 

2. Zorg ervoor dat de giek naar beneden is gehaald 
over de achterste stempelpoot, en dat alle 
onderhoudspanelen en toegangsdeuren gesloten 
en vergrendeld zijn. 

3. Laat de hydraulische cilinders niet in volledig 
uitgeschoven stand staan voordat de machine 
wordt uitgeschakeld of lange tijd niet wordt 
gebruikt. 

4. Druk de noodstopknop op de bovenbediening in 
de OFF-positie. 

5. Sluit het deksel van de bovenbediening om het 
bedieningspaneel, de handgreep en de besturing 
te beschermen tegen ongunstige 
weersomstandigheden. 

6. Druk de noodstopknop op de grondbesturing in de 
OFF-positie. 

 WAARSCHUWING 
 

ACCUGEVAAR 

 

• De accu mag alleen uit de machine 
worden gehaald door personeel dat 
door de werkplek is bevoegd. 

• Voordat u de accu vervangt, moet u 
het juiste aantal personeelsleden en 
de hefmethode bepalen. 

• Forceer de accu tijdens het monteren 
of demonteren nooit en laat de accu er 
nooit af vallen. 

• Sluit de accu-uitgangen nooit 
rechtstreeks kort met elektrische 
snoeren. 

• Als het accuzuur eruit loopt, gebruik 
dan bicarbonaat (zuiveringszout) 
gemengd met water om het zuur te 
neutraliseren. 

• Bewaar de accu nooit in water of in 
een vochtige omgeving. 

• Controleer de accukabel dagelijks op 
beschadigingen en vervang 
beschadigde onderdelen alvorens de 
machine in gebruik te nemen. 

• Stel de accu of de lader tijdens het 
laden niet bloot aan water/regen. 

 WAARSCHUWING 
 

LASGEVAREN 

 

• Volg de aanbevelingen van de 
fabrikant van het lasapparaat voor 
procedures betreffende het juiste 
gebruik van het lasapparaat. 

• Lasleidingen of -kabels mogen alleen 
worden aangesloten nadat de 
voedingseenheid is uitgeschakeld. 

• Voer laswerkzaamheden pas uit nadat 
de laskabel correct is aangesloten. 

• Gebruik de machine niet als aarddraad 
tijdens laswerkzaamheden. 

• Zorg er te allen tijde voor dat de 
elektrische gereedschappen volledig 
binnen het werkplatform zijn 
opgeborgen. Hang het elektrische 
gereedschap niet aan de reling van het 
werkplatform of het werkgebied buiten 
het werkplatform, en hang het ook niet 
rechtstreeks aan de draad ervan. 

NA GEBRUIK VAN DE 
MACHINE 

KENNISGEVING 

Nadat u de accu heeft opgeladen, zorgt u ervoor dat: 

• De aansluitingen van de accukabels vrij zijn van 
corrosie. 

• De accuhouder en de kabelverbindingen vastgezet 
zijn. 

U door bescherming van de aansluitpolen en 
anticorrosiemiddelen, corrosie van de accupolen en -
kabels tegen kunt gaan. 

Alvorens las-, slijp- en polijstwerkzaamheden uit te 
voeren, dient u altijd alle bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften in deze handleiding en de 
onderhoudshandleiding te hebben gelezen en 
begrepen. 
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7. Zet de sleutelschakelaar bij de grondbesturing in 
de OFF-positie en verwijder de sleutel om 
onbevoegde bediening van de machine te 
voorkomen. 

8. Zet de hoofdschakelaar uit. 

9. Laad de accu op. 

KENNISGEVING 

Na gebruik van de machine moet de hoofdschakelaar 
uitgeschakeld worden. 
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INSPECTIE VAN DE WERKPLEK 

Tijdens de inspectie van de werkplek bepaalt de bediener of de 
werkplek geschikt is voor veilig machinegebruik. De bediener 
moet de werkplekinspectie uitvoeren voordat hij/zij de machine 
naar de werkplek brengt. 

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de bediener. Onderdeel 
van veiligheid is het uitvoeren van een grondige inspectie van de 
werkplek. Bedieners moeten gevaren op de werkplek herkennen 
en vermijden bij het verplaatsen, installeren en bedienen van de 
machine. 

De volgende voorwerpen vormen een gevaar op de werkplek: 

• Steile hellingen of grotten 

• Uitsteeksels in de grond, opstakels of puin 

• Hellingen op de grond 

• Onstabiele of uiterst gladde oppervlakken 

• Bovengrondse obstakels en hoogspanningsdraden 

• Gevaarlijke plaatsen 

• Bodemoppervlak dat de capaciteit van de machine 
en haar lading niet zou kunnen dragen 

• Rukwinden en sterke wind 

• Acties door onbevoegd personeel 

• Andere mogelijke onveilige omstandigheden 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 

Zorg ervoor dat u de instructies en 
veiligheidsvoorschriften in deze 
handleiding opvolgt. Het niet opvolgen van 
de instructies en veiligheidsvoorschriften 
in deze handleiding kan leiden tot de dood 
of ernstig letsel. 

Bedien deze machine niet, tenzij u de 
regels voor het veilig bedienen van de 
machine geleerd en geoefend heeft, zoals 
vermeld in deze handleiding. 

• Zorg dat u de veiligheidsvoorschriften 
kent en begrijpt voordat u met de 
volgende stap begint. 

• Vermijd gevaarlijke situaties. 

• Controleer de machine altijd voordat u 
deze in gebruik neemt. 

• Zorg voor de juiste machines en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(veiligheidshelm, veiligheidsgordel en 
handschoenen, enz.) voor de 
werkzaamheden. 

• Voer altijd een inspectie voor 
bediening uit. 

• Voer altijd een functietest uit voordat u 
de machine gebruikt. 

• Controleer de werkplek. 

• Controleer de veiligheidsstickers/het 
naamplaatje op de machine. 

• Gebruik de machine alleen volgens de 
instructies in deze handleiding en voor 
het beoogde doel. 
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INSPECTIE VOOR BEDIENING 

TIPS VOOR HET UITVOEREN 
VAN EEN INSPECTIE VOOR 
BEDIENING 

• De bediener is verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de "inspectie voor bediening" en het routine-
onderhoud zoals aangegeven in deze handleiding. 

• Vóór elke dienstwissel moet de bediener een 
inspectie uitvoeren om na te gaan of de machine 
zichtbare problemen vertoont, voordat de bediener 
een functietest voor bediening uitvoert. 

• De inspectie voor bediening helpt de bediener ook 
te bepalen of de machine routine-onderhoud nodig 
heeft. De bediener kan alleen de routine-
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die in deze 
handleiding zijn vermeld. 

• Raadpleeg Onderdelen inspecteren, pagina 5-2 
en controleer elk onderdeel. 

• Gebruik nooit een machine met beschadigde of 
gewijzigde onderdelen. Markeer de machine en 
gebruik de machine niet meer als u 
beschadigingen of wijzigingen vaststelt. 

• Alleen gekwalificeerde onderhoudstechnici kunnen 
de machine repareren volgens de voorschriften 
van de fabrikant. Na elk onderhoud moet de 
bediener opnieuw een inspectie voor bediening 
uitvoeren alvorens een functietest voor bediening 
uit te voeren. 

• Gekwalificeerde onderhoudstechnici moeten 
regelmatige onderhoudsinspecties uitvoeren 
volgens de voorschriften in de 
onderhoudshandleiding van de fabrikant. 

 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 
Zorg ervoor dat u de instructies en 
veiligheidsvoorschriften in deze 
handleiding opvolgt. Het niet opvolgen van 
de instructies en veiligheidsvoorschriften 
in deze handleiding kan leiden tot de dood 
of ernstig letsel. 

Bedien deze machine niet, tenzij u de 
regels voor het veilig bedienen van de 
machine geleerd en geoefend heeft, zoals 
vermeld in deze handleiding. 

• Zorg dat u de veiligheidsvoorschriften 
kent en begrijpt voordat u met de 
volgende stap begint. 

• Vermijd gevaarlijke situaties. 

• Controleer de machine altijd voordat u 
deze in gebruik neemt. 

• Zorg voor de juiste machines en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(veiligheidshelm, veiligheidsgordel en 
handschoenen, enz.) voor de 
werkzaamheden. 

• Voer altijd een inspectie voor 
bediening uit. 

• Voer altijd een functietest uit voordat u 
de machine gebruikt. 

• Controleer de werkplek. 

• Controleer de 
veiligheidsstickers/naamplaatjes op de 
machine. 

• Gebruik de machine alleen volgens de 
instructies in deze handleiding en voor 
het beoogde doel. 

 WAARSCHUWING 
 

KANTELGEVAAR 
 

Wijzig of modificeer de hoogwerker niet 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de fabrikant. Indien 
een extra inrichting op het platform of 
de reling wordt geïnstalleerd voor het 
wegleggen van gereedschap of andere 
materialen, zal dit het gewicht en de 
oppervlakte van het platform doen 
toenemen of de lading doen toenemen. 
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Voordat u de machine start, moet u controleren of deze 
aan de volgende eisen voldoet: 

• Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding en de 
onderhoudshandleiding in goede staat, leesbaar zijn 
en worden bewaard in het opbergvak op het platform. 

• Zorg ervoor dat alle labels leesbaar zijn en op hun 
plaats zitten. 

• Controleer op hydraulische olielekken en het juiste 
oliepeil. Voeg olie toe indien nodig. Raadpleeg 
Inspecteren van het hydraulische olieniveau, 
pagina 5-2. 

• Controleer de accu op lekken en het juiste 
vloeistofpeil. Voeg gedestilleerd water toe indien 
nodig. Raadpleeg Inspecteren van de accu, pagina 
5-3. 

• Controleer of de gebruikte beschermingsmiddelen 
geschikt zijn voor de aard van de verrichte 
werkzaamheden en voldoen aan de desbetreffende 
technische normen. 

Controleer de machine op beschadigde, onjuist 
geïnstalleerde, losse of zoekgeraakte onderdelen en 
ongeoorloofde wijzigingen: 

• Elektrische onderdelen, bedrading en kabels 

• Hydraulische slangen en koppelingen, hydraulische 
cilinder en ventielblok 

• hydraulische tank 

• Opslagaccupakket en de aansluiting ervan 

• Rijmotor en rem 

• Zwenkmoter van de draaikrans en de hydraulische pomp 

• Slijtplaten voor giek en telescopische as 

• Benaderingsschakelaar (limit switch) en claxon 

• Banden en velgen 

• Alarminstallaties en verlichting (indien uitgerust) 

• Reling en toegangspoort 

• Structuur- en lasscheuren 

• Moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen 

Inspecteer de hele machine op: 

• Bedieningsschakelaars en -hendels op de 
platformbesturing en de regelaar van de draaikrans 
in neutrale stand 

• Scheuren in een lasverbinding of structureel 
onderdeel 

• Deuken of andere schade 

• Ernstige roest, corrosie of oxidatie 

• Ontbrekende of losse structurele onderdelen en 
belangrijke componenten, waaronder 
bevestigingsmiddelen en pennen voor correcte 
positionering en vastheid 

• Na de inspectie zorgt u ervoor dat alle afsluitingen 
op hun plaats zitten en goed vergrendeld zijn 

INSPECTEREN VAN HET 
HYDRAULISCHE OLIENIVEAU 
Het juiste hydraulische oliepeil is van vitaal belang voor een 
goede werking van de machine. Indien te hoog, zal de olie uit 
de olietank lopen tijdens het gebruik van de machine. Indien 
te laag, zal de oliepomp lucht aanzuigen en de hydraulische 
onderdelen beschadigen. Door dagelijks het peil van de 
hydraulische olie te controleren, kunt u vaststellen of er een 
probleem is in het hydraulische systeem. 

Voer de volgende procedures uit met de giek in ingeschoven 
positie: 

1. Open het deksel aan de linkerkant van de kraaikrans om 
de zijkanten van de hydraulische tank visueel te 
inspecteren. Het hydraulische oliepeil moet binnen het 
markeringsbereik van de oliepeilindicator liggen. 

 

2. Controleer of de behuizing van de hydraulische tank en de 
aansluitingen geen lekken vertonen. 

3. Voeg olie toe indien nodig. Voeg nooit te veel olie toe. 

UITVOEREN VAN EEN 
INSPECTIE VOOR BEDIENING 

INSPECTEREN VAN DE 
VOLLEDIGE MACHINE 

ONDERDELEN 
INSPECTEREN 

Figuur 5-1 

KENNISGEVING 

Indien beschadigde onderdelen, onjuiste installatie of 
ontbrekende onderdelen worden ontdekt, gelieve deze 
dan onmiddellijk te vervangen en correct te installeren; 
indien de bevestigingsmiddelen loszitten of 
losgekoppeld zijn, gelieve deze dan onmiddellijk terug 
stevig te bevestigen. 
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Tabel 5-1 OPMERKING: Voeg eindbeschermers voor de 
bedrading en antiseptische dichtingsmiddelen 
toe om corrosie van de accupolen en -kabels te 
helpen voorkomen. BEHOEFTEN VAN DE KLANT 

MARKERING 
HYDRAULISCHE OLIE 

Normale temperatuurgebied 0°C 
tot 40°C (32°F tot 104°F) 

L-HV32 

Koud gebied 
-25°C tot 25°C (-13°F tot 77°F) 

L-HV32 

Hoge temperatuurgebied boven 
40°C (104°F) 

L-HM68 

Extreem koud gebied lager dan -
30°C (-22°F) 

Speciale programma's 
moeten worden 
geïdentificeerd. 

INSPECTEREN VAN DE ACCU 

De toestand van de accu beïnvloedt de prestaties van de 
machine. Onjuiste niveaus van accu-elektrolyt of 
beschadigde kabels en bedrading kunnen schade 
toebrengen aan onderdelen van de accu en kunnen zorgen 
voor gevaarlijke situaties. 

• Controleer het zuurniveau van de accu. Als bijvullen nodig is, voeg 
dan gedistilleerd water toe aan de inlaatpijp boven op de accu totdat 
het zuurniveau zich boven de accuplaat bevindt. Voeg nooit te veel 
gedestilleerd water toe. 

• Controleer of de bedrading van de accu niet gecorrodeerd is. 

• Zorg ervoor dat de accu voldoende wordt ondersteund en dat de 
bedrading goed vastzit. 

INSPECTEREN VAN HET 

ACCUNIVEAU 

Het accuniveau kunt u vinden op de CAN-bus-
diagnosemonitor (storingdisplay) op de regelaar 
van de draaikrans. 

Tabel 5-2 

Accuniveau Beschrijving 

90-100% Volledig accuniveau 

70% Accuniveau 70% 

50% Accuniveau 50% 

30% Accuniveau 30% 

20% 
Laag accuniveau, zo snel mogelijk 
opladen 

10% 
Zeer laag accuniveau, 
machinefuncties worden traag 

KENNISGEVING 

Laad de accu op wanneer het oplaadniveau ongeveer 
20% is. Deze moet dan worden opgeladen. Laad nooit 
een volledig ontladen accu op. 

KENNISGEVING 

Zorg ervoor dat u beschermende handschoenen draagt voor 
de inspectie. 

KENNISGEVING 

Verschillende hydraulische oliën kunnen worden 
toegevoegd volgens de behoeften van de klant bij de 
fabriekslevering, maar kunnen niet worden gemengd. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL 

 
Loodaccu's en onderhoudsvrije 
loodaccu's bevatten zuur. Vermijd het 
overlopen van zuur of contact met zuur in 
loodaccu's en onderhoudsvrije 
loodaccu's. 

Als accuzuur wordt gemorst, gebruik dan 
water gemengd met bicarbonaat 
(zuiveringszout) om het zuur te 
neutraliseren. 
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FUNCTIETEST VOOR BEDIENING 

Door een functietest voor bediening uit te voeren, kunt 
u potentiële problemen opsporen voordat u de machine 
gebruikt. De bediener moet alle machinefuncties testen 
volgens de instructies in deze handleiding. 

Gebruik geen machine met problemen of storingen. 
Markeer de machine en gebruik hem niet als u 
problemen ontdekt. Alleen gekwalificeerde 
onderhoudstechnici kunnen de machine repareren 
volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Na elk onderhoud moet de bediener opnieuw een 
inspectie voor bediening uitvoeren alvorens een 
functietest voor bediening uit te voeren. 

VOORBEREIDEN VAN EEN 
FUNCTIETEST VOOR 
BEDIENING 

 

 WAARSCHUWING 

 GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 Zorg ervoor dat u de instructies en 
veiligheidsvoorschriften in deze 
handleiding opvolgt. Het niet opvolgen van 
de instructies en veiligheidsvoorschriften 
in deze handleiding kan leiden tot de dood 
of ernstig letsel. 

Bedien deze machine niet, tenzij u de 
regels voor het veilig bedienen van de 
machine geleerd en geoefend heeft, zoals 
vermeld in deze handleiding. 

• Zorg dat u de veiligheidsvoorschriften 
kent en begrijpt voordat u met de 
volgende stap begint. 

• Vermijd gevaarlijke situaties. 

• Controleer de machine altijd voordat u 
deze in gebruik neemt. 

• Zorg voor de juiste machines en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(veiligheidshelm, veiligheidsgordel en 
handschoenen, enz.) voor de 
werkzaamheden. 

• Voer altijd een inspectie voor 
bediening uit. 

• Voer altijd een functietest uit voordat 
u de machine gebruikt. 

• Controleer de werkplek. 

• Controleer de veiligheidsstickers/het 
naamplaatje op de machine. 

• Gebruik de machine alleen volgens de 
instructies in deze handleiding en 
voor het beoogde doel. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 

• Beweeg de bedieningshendel 
langzaam en met een gelijkmatige 
kracht, trek niet hard aan de hendel om 
de neutrale stand over te slaan en 
direct in de achteruitversnelling te 
gaan. 

• Wanneer er twee personen op het 
platform aanwezig zijn, worden alle 
machinebewerkingen alleen door de 
bediener uitgevoerd. 

• Als de machine aan het rijden is, moet 
u de basisgiek en de opvouwbare giek 
altijd boven de achterwielen houden. 
Als de basisgiek en de opvouwbare 
giek zich boven de voorste stuurwielen 
bevinden, zullen de werkelijke stuur- 
en rijrichtingen tegengesteld zijn aan 
de pijlrichtingen zoals aangegeven op 
het bedieningspaneel. 

KENNISGEVING 

Alle functietests voor bediening moeten binnen 
dezelfde periode worden uitgevoerd. 

Voor u begint aan een functietest voor bediening: 

1. Zorg voor een testgebied met een stevige, vlakke 
en effen ondergrond. 

2. Zorg ervoor dat het testgebied vrij is van 
obstakels. 

3. De opslagaccu is aangesloten. 
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TESTEN VAN DE 
GRONDBESTURING 

Figuur 6-1 grondbesturing 

Tabel 6-1 

1. CAN-bus-diagnosemonitor 
(storingdisplay) 

8. Sleutelschakelaar 

(Grond/platformselectieschakelaar) 

15. Platform zwenkschakelaar 

2. Omlaag-knop 9. Inschakelingsschakelaar 16. Platformniveauschakelaar 

3. Omhoog-knop 10. Opvouwbare giek 
omhoog/omlaag-schakelaar 

17. Jib omhoog/omlaag-schakelaar 

4. Escape-knop 11. Zwenkknop van de draaikrans 18. Zoemer 

5. Platform besturingspositie 12. Hoofdgiek telescoopschakelaar 19. Noodstopknop 

6. OFF (neutrale) positie 13. Claxon 20. Hoofdgiek omhoog/omlaag-
schakelaar 

7. Grondbedieningspositie 14. Benzinegeneratorschakelaar 
(indien uitgerust) 

21. Enter-knop 

Kennisgeving: CAN-bus-diagnosemonitor (storingdisplay) is voor het weergeven van het accuniveau, de 
programmaversie, de machinestatus en storingsinformatie. 

KENNISGEVING 

Alle functietests van de grondbesturing moeten binnen 
dezelfde periode worden uitgevoerd. 

WAARSCHUWING 
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1. Zet de grond/platformselectieschakelaar in de 
grondbesturingspositiie. 

2. Trek de noodstopknop uit naar de ON-positie. 

3. Controleer of het desbetreffende controlelampje 
op het display brandt en er geen foutmelding 
verschijnt. 

TESTEN VAN DE 
CLAXON 

 

Druk de claxonknop in, de claxon zou nu moeten klinken. 

1. Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
grondbesturing in de grondbesturingspositie. De 
functionele bediening is alleen toegestaan op de 
grondbesturing, terwijl de platformbesturing inactief 
is. 

2. Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
grondbesturing in de platformbesturingspositie. De 
functionele bediening is alleen toegestaan op de 
platformbesturing, terwijl de grondbesturing inactief 
is. 

1. Beweeg elke functieschakelaar zonder de 
inschakelingsschakelaar te bewegen. De 
overeenkomstige functie zal nu inactief zijn. 

2. Beweeg elke functieschakelaar samen met de 
inschakelingsschakelaar. Elke functie zal nu 
normaal werken. 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met 
de omhoog/omlaag-schakelaar van de hoofdgiek 
naar omhoog. Deze moet nu soepel omhoog gaan 
zonder te schudden of abnormaal geluid te maken. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met 
de omhoog/omlaag-schakelaar van de hoofdgiek 
naar beneden. Deze moet nu soepel naar beneden 
gaan zonder te schudden of abnormaal geluid te 
maken, en de zoemer zal klinken. 

TESTEN VAN DE 
NOODSTOPFUNCTIE 

 

1. Druk op de noodstopknop op de grondbesturing, 
naar de OFF-positie. Alle functies moeten nu 
inactief zijn. 

2. Trek de noodstopknop op de grondbesturing uit 
naar de ON-positie. 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met 
de telescoopschakelaar van de hoofdgiek naar 
rechts. Deze moet nu soepel uitschuiven zonder 
te schudden of een abnormaal geluid te maken. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar en beweeg 
ondertussen de telescoopschakelaar van de 
hoofdgiek naar links. Deze moet nu soepel 
inschuiven zonder te schudden of abnormaal 
geluid te maken. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 

• Tenzij in noodsituaties, mag u nooit 
vanaf de grondbesturingsconsole 
werken als er zich nog personen op 
het platform bevinden. 

• Gebruik de machine nooit als een 
bedieningshendel of schakelaar die de 
platformbeweging regelt, niet in de 
OFF-positie staat nadat hij is 
losgelaten. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR VOOR AANRIJDING 
 

Voordat u de giek bedient, moet u ervoor 
zorgen dat het gebied in de buurt van of 
onder het platform vrij is van personen of 
obstakels. 

TESTEN VAN DE 
GROND/PLATFORMSELECTIEFUNCTIE 

TESTEN VAN DE 
INSCHAKELFUNCTIE 

 

TESTEN VAN DE GRONDBESTURING 

TESTEN VAN DE OMHOOG/OMLAAG-
FUNCTIE VAN DE HOOFDGIEK 

TESTEN VAN DE TELESCOOPFUNCTIE 
VAN DE HOOFDGIEK 
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1. Beweeg de inschakelingsschakelaar en beweeg 
ondertussen de omhoog/omlaag-schakelaar van de 
opvouwbare giek naar omhoog. Deze moet nu soepel 
omhoog gaan zonder te schudden of abnormaal geluid te 
maken. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar en beweeg 
ondertussen de omhoog/omlaag-schakelaar van de 
opvouwbare giek naar beneden. Deze moet nu soepel 
naar beneden gaan zonder te schudden of abnormaal 
geluid te maken, en de zoemer zal klinken. 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
draaischakelaar van de draaikrans naar omhoog. De 
draaikrans zal nu tegen de wijzers van de klok in draaien. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met  de 
draaischakelaar van de draaikrans naar omlaag. De 
draaikrans zal nu met de wijzers van de klok mee 
draaien. 

TESTEN VAN DE FUNCTIE VOOR 
HET PLATFORMNIVEAU 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
platformniveauschakelaar naar omhoog. Het 
platformniveau zal nu omhoog gaan. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
platformniveauschakelaar naar omlaag. Het 
platformniveau zal nu omlaag gaan. 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
platformrotatieschakelaar naar omhoog. Het platform 
zal nu tegen de wijzers van de klok in draaien. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
platformrotatieschakelaar naar omlaag. Het platform zal 
nu met de wijzers van de klok mee draaien. 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de jib naar omhoog. 
De jib arm zal nu omhoog gaan. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de jib naar beneden. 
De Jib arm zal nu omlaag gaan en de zoemer zal 
klinken. 

De zoemer moet een geluids- en lichtalarm met 
variabele frequentie produceren wanneer de 
volgende situaties zich voordoen: 

• Hoofdgiek, opvouwbare giek of jib arm naar 
beneden 

• Machine overbelast 

• Machine staat scheef 

• Lengtesensor defect 

• Hoeksensor defect 

• Andere defecten 

Activeer de schakelaar van de benzinegenerator. 
De schakelaar van de benzinegenerator biedt 
wisselstroom voor het opladen van accu's of 
elektrisch gereedschap. 

 

TESTEN VAN DE 
PLATFORMBESTURING 

TESTEN VAN DE OMHOOG/OMLAAG-
FUNCTIE VAN DE OPVOUWBARE GIEK 

TESTEN VAN DE DRAAIFUNCTIE VAN 
DE DRAAIKRANS 

TESTEN VAN DE FUNCTIE JIB 
OMHOOG/OMLAAG 

TESTEN VAN DE ZOEMERFUNCTIE 

TESTEN VAN DE BENZINEGENERATOR 
(INDIEN UITGERUST) 

 WAARSCHUWING 
 

VALGEVAAR 

 De functie voor het platformniveau wordt 
alleen gebruikt voor een kleine aanpassing 
aan het platform. Onjuiste bediening kan 
resulteren in onbedoelde beweging of 
vallen van de lading/personen die zich op 
het platform bevinden. 

TESTEN VAN DE DRAAIFUNCTIE 
VAN HET PLATFORM 

KENNISGEVING 

Alle tests van de platformbesturing moeten binnen 
dezelfde periode worden uitgevoerd. 
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Figuur 6-2 platformbesturing 

Tabel 6-2 

1. Zoemer 10. Platformdraaischakelaar 19. Achterdetectie-indicator 

2. Werklampschakelaar (indien 
uitgerust) 

11. Platformniveauschakelaar 20. Laadindicator 

(alleen indien de benzinegenerator is 
uitgerust op de machine) 

3. Ongebruikt 12. Rijrichting 21. Indicator systeem in nood 

4. Draaikrans draairichting 13. Rijden/sturen proportionele 
bedieningshendel 

22. Snelheidsregelknop 

5. Hoofdgiek heffen/draaikrans 
draaien proportionele 
bedieningshendel 

14. Stuurrichting 23. Overbelastingsindicator 

6. Hoofdgiek richting omhoog/omlaag 15. benzinegeneratorschakelaar 
(indien uitgerust) 

24. Scheefstandindicator chassis 

7. Opvouwbare giek omhoog/omlaag-
schakelaar 

16. Selectieschakelaar hoge/lage 
snelheid 

25. Indicator lege accu 

8. Jib arm omhoog/omlaag-
schakelaar 

17. Noodstopknop 26. Brandstofmeter 

9. Hoofdgiek telescoopschakelaar 18. Achteruitrijschakelaar 27. Claxon 

 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 

• Tenzij in noodsituaties, mag u nooit 
vanaf de grondbesturingsconsole 
werken als er zich nog personen op 
het platform bevinden. 

• Gebruik de machine nooit als een 
bedieningshendel of schakelaar die de 
platformbeweging regelt, niet in de 
OFF-positie staat nadat hij is 
losgelaten. 

 WAARSCHUWING 

 GEVAAR VOOR AANRIJDING 

 Voordat u de giek bedient, moet u ervoor 
zorgen dat het gebied in de buurt van of 
onder het platform vrij is van personen of 
obstakels. 
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TESTEN VAN DE 
PLATFORMBESTURING 

1. Zet de grond/platformselectieschakelaar in de 
platformbesturingspositiie. 

2. Trek de noodstopknop op zowel de grond- als de 
platformbesturing uit naar de ON-positie. 

3. Zet de sleutelschakelaar in de ON-positie. 

Controleer of de brandstofmeter brandt en er geen 
foutmelding verschijnt. 

TESTEN VAN DE 
VOETSCHAKELAAR 

 

1. Als u de voetschakelaar loslaat en direct elke 
functieschakelaar/-hendel beweegt, zal de 
overeenkomstige functie niet werken en zal de 
zoemer klinken. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg ondertussen 
elke functieschakelaar/-hendel. De 
overeenkomstige functie zal nu normaal werken. 

3. Als u eerst een functieschakelaar beweegt en dan 
de voetschakelaar indrukt, zal de overeenkomstige 
functie niet werken en zal de zoemer klinken. 

4. Druk de voetschakelaar gedurende 7 seconden in 
en beweeg vervolgens een functieschakelaar/-
hendel. De overeenkomstige functie zal niet 
werken en de zoemer zal klinken. 

TESTEN VAN DE CLAXON 

 

TESTEN VAN DE 
NOODSTOPFUNCTIE 

 

1. Druk de noodstopknop op de platformbesturing in 
de OFF-positie, alle functies moeten nu inactief zijn. 

2. Druk de noodstopknop op de grondbesturing in de 
OFF-positie en de noodstop op de 
platformbesturing in de ON-positie, alle functies 
moeten nu inactief zijn. 

3. Trek de noodstopknop op zowel de grond- als de 
platformbesturing uit naar de ON-positie. 

TESTEN VAN DE RIJFUNCTIE 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
bedieningshendel voor rijden/sturen naar voren. 
De machine moet nu soepel naar voren rijden 
zonder merkbare schokken bij het starten; 
wanneer de hendel wordt losgelaten, moet de 
machine op betrouwbare wijze tot stilstand komen. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
bedieningshendel voor rijden/sturen naar achteren. 
De machine moet nu soepel achteruit rijden zonder 
merkbare schokken bij het starten; wanneer de 
hendel wordt losgelaten, moet de machine op 
betrouwbare wijze tot stilstand komen. Druk de claxonknop in. De claxon zou nu moeten 

klinken. 

Opmerking: de rijsnelheid is positief evenredig met 
de bewegingsafstand van de bedieningshendel. 
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TESTEN VAN DE STUURFUNCTIE 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
bedieningshendel voor rijden/sturen naar voren. 
Druk op de linkerkant van de duimtuimelschakelaar 
boven op de bedieningshendel voor rijden. De 
machine zal nu naar links sturen. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
bedieningshendel voor rijden/sturen naar voren. 
Druk op de rechterkant van de 
duimtuimelschakelaar boven op de 
bedieningshendel voor rijden. De machine zal nu 
naar rechts sturen. 

Opmerking: De snelheid van de stuuraandrijving is 
positief evenredig met de bewegingsafstand van de 
bedieningshendel. 

TESTEN VAN DE SELECTIEFUNCTIE 
VOOR HOGE/LAGE RIJSNELHEID 

De rijsnelheid van de machine in ingeschoven 
positie maakt selectie van hoge/lage snelheid 
mogelijk door de selectieschakelaar voor 
hoge/lage snelheid te bewegen. 

TESTEN VAN DE OMHOOG/OMLAAG-
FUNCTIE VAN DE HOOFDGIEK 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de proportionele 
bedieningshendel voor de hoofdgiek te 
heffen/draaikrans te draaien naar voren. De hoofdgiek 
zal nu soepel zonder schudden of abnormaal geluid 
omhoog gaan. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de proportionele 
bedieningshendel voor de hoofdgiek te 
heffen/draaikrans te draaien naar achteren. De 
hoofdgiek zal nu soepel zonder schudden of 
abnormaal geluid omlaaggaan en de zoemer zal 
klinken. 

Opmerking: De op- en neerwaartse snelheid van de 
hoofdgiek is positief evenredig met de bewegingsafstand 
van de bedieningshendel. 

TESTEN VAN DE TELESCOOPFUNCTIE VAN 
DE HOOFDGIEK 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
telescoopschakelaar van de hoofdgiek naar achteren. 
De hoofdgiek moet nu soepel uitschuiven zonder te 
schudden of eenabnormaal geluid te maken. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
telescoopschakelaar van de hoofdgiek naar voren. De 
hoofdgiek moet nu soepel inschuiven zonder te 
schudden of eenabnormaal geluid te maken. 

TESTEN VAN DE OMHOOG/OMLAAG-
FUNCTIE VAN DE OPVOUWBARE GIEK 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de opvouwbare giek 
omhoog. De opvouwbare giek moet nu soepel 
omhoog gaan zonder te schudden of een abnormaal 
geluid te maken. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de opvouwbare giek 
omlaag. De opvouwbare giek moet nu soepel omlaag 
gaan zonder te schudden of een abnormaal geluid te 
maken. De zoemer zal klinken. 

 

 

 WAARSCHUWING 

 KANTELGEVAAR 
 

De machine moet met lage snelheid 
rijden wanneer deze zich niet op een 
vlakke ondergrond bevindt. 
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1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de proportionele 
bedieningshendel voor de hoofdgiek te 
heffen/draaikrans te draaien naar links. De draaikrans 
zal nu met de wijzers van de klok mee draaien. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de proportionele 
bedieningshendel voor de hoofdgiek te 
heffen/draaikrans te draaien naar rechts. De 
draaikrans zal nu tegen de wijzers van de klok in 
draaien. 

Opmerking: De draaisnelheid van de draaikrans is positief 
evenredig met de bewegingsafstand van de 
bedieningshendel. 

TESTEN VAN DE FUNCTIE VOOR 
HET PLATFORMNIVEAU 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
platformniveauschakelaar omhoog. Het 
platformniveau moet nu omhoog gaan. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
platformniveauschakelaar omlaag. Het 
platformniveau moet nu omlaag gaan. 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
platformniveauschakelaar naar links. Het platform 
moet nu met de wijzers van de klok mee draaien. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
platformniveauschakelaar naar rechts. Het platform 
moet nu tegen de wijzers van de klok in draaien. 

TESTEN VAN DE FUNCTIE JIB 
OMHOOG/OMLAAG 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg de jib 
omhoog/omlaag-schakelaar naar omhoog. De jib arm 
moet nu omhoog gaan. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg de jib 
omhoog/omlaag-schakelaar naar omlaag. De jib arm 
moet nu omlaag gaan en de zoemer zal klinken. 

TESTEN VAN DE 
SNELHEIDSREGELFUNCTIE 

Wanneer de giek voorbij de achterwielen draait, moet de 
rijfunctie stoppen en moet de achterdetectie-indicator 
knipperen met een interval van 0,5 s. 

TESTEN VAN DE DRAAIFUNCTIE 
VAN DE DRAAIKRANS 

 

TESTEN VAN DE DRAAIFUNCTIE 
VAN HET PLATFORM 

 

 WAARSCHUWING 

 VALGEVAAR 

 

De functie voor het platformniveau 
wordt alleen gebruikt voor een kleine 
aanpassing aan het platform. Onjuiste 
bediening kan resulteren in 
onbedoelde beweging of vallen van de 
lading/personen die zich op het 
platform bevinden. 

 

 

 

1. Draai de snelheidsregelknop naar rechts en activeer 
een willekeurige functieschakelaar. De bijbehorende 
functiesnelheid wordt sneller. 

2. Draai de snelheidsregelknop naar links, en activeer een 
willekeurige functieschakelaar. De bijbehorende 
functiesnelheid wordt langzamer, en de zoemer zal 
klinken. 

TESTEN VAN DE 
ACHTERDETECTIEFUNCTIE 
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Druk op de schakelaar van de benzinegenerator. De 
benzinegenerator biedt wisselstroom voor het 
opladen van accu's of elektrisch gereedschap. 

TESTEN VAN DE 
ACHTERUITRIJFUNCTIE 

TESTEN VAN DE 
WAARSCHUWINGSFUNCTIE VOOR 
OVERBELASTING 

 

 

Wanneer achterdetectie-indicator brandt, wordt de 
rijfunctie gesloten. Zet de schakelaar voor 
achteruitrijden aan. Het lampje gaat nu uit en de 
rijfunctie wordt hervat. 

Wanneer de belasting van het platform de capaciteit 
van het platform overschrijdt, gaat de 
overbelastingsindicator branden. 

TESTEN VAN DE 
KANTELWAARSCHUWINGSFUNCTIE KENNISGEVING 

Wanneer achteruit wordt gereden, zal de machine 
rijden en sturen in de aangegeven tegengestelde 
richting. 

 TESTEN VAN DE ZOEMERFUNCTIE 

De zoemer moet een geluids- en lichtalarm met variabele 
frequentie produceren wanneer de volgende situaties zich 
voordoen: 

• Hoofdgiek, opvouwbare giek of jib arm naar beneden 

• Machine overbelast 

• Machine staat scheef 

• Lengtesensor defect 

• Hoeksensor defect 

• Andere defecten 

TESTEN VAN DE 
NOODOPROEPFUNCTIE VAN HET 
SYSTEEM 

 

De indicator voor systeem in nood gaat branden onder de 
volgende omstandigheden: 

• Storing in de gewichtsensor 

• Scheefstandbeveiliging van de draaikrans 

• Storing in de CAN-bus 

• Andere defecten 

Wanneer de machine scheef staat, klinkt de 
scheefstandbeveiliging en brandt de 
scheefstandindicator van het chassis. 

KENNISGEVING 

Wanneer de hoofdgiek wordt omhoog gaat of 
uitgetelescopeerd, gaat de scheefstandindicator van 
het chassis branden. Zorg ervoor dat u de giek intrekt 
en op zijn plaats laat zakken. 

TESTEN VAN DE ACCUNIVEAU-
INDICATOR 

 

Wanneer het accuniveau lager is dan 20%, gaat de 
accuniveau-indicator aan. 

TESTEN VAN DE 
BENZINEGENERATOR (INDIEN 
UITGERUST) 
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Tabel 6-3 TESTEN VAN DE LAADINDICATOR 
(ALS DE MACHINE MET EEN 
BENZINEMOTOR IS UITGERUST) 

Druk op de schakelaar van de benzinegenerator. De 
generator produceert wisselstroom om de opslagaccu op 
te laden. De laadindicator gaat branden. 

TESTEN VAN DE WERKLAMP 
(INDIEN UITGERUST) 

Beweeg de werklampschakelaar, de werklamp 
moet nu aan/uit gaan. 

1. Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
grondbesturing in de platformpositie. 

2. Trek de noodstopknoppen op zowel de grond- als 
de platformbesturing uit naar de ON-positie. 

3. Druk de voetschakelaar in. 

4. Verplaats de selectieschakelaar voor hoge/lage 
snelheid op de platformbesturing om de hoge 
snelheid te selecteren. 

5. Duw de bedieningshendel voor rijden/sturen 
langzaam naar voren tot de volledige rijsnelheid. 

6. De testresultaten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel: 

MODELLEN TESTRESULTATEN 

GTZZ14EJ 

Met de hoofdgiek volledig ingeschoven, de 
hoofdgiek en opvouwbare giek volledig 
omlaag, ligt de maximale rijsnelheid tussen 
4,5 ~ 6,0 km/u (2,8 ~ 3,7 mph). 
Met de hoofdgiek of de opvouwbare giek of 
hoofdgiek uitgeschoven, bedien om het even 
welke rijschakelaar (voor opvouwbare giek 
volledig te laten dalen/hoofdgiek volledig te 
laten dalen/hoofdgiek volledig in te trekken), 
is de maximum rijsnelheid tussen 0,77 ~ 
0,83km/h (0,48 ~ 0,51mph). 

GTZZ16EJ 

Met de hoofdgiek volledig ingeschoven, de 
hoofdgiek en opvouwbare giek volledig 
omlaag, ligt de maximale rijsnelheid tussen 
4,5 ~ 6,0 km/u (2,8 ~ 3,7 mph). 
Met de hoofdgiek of de opvouwbare giek of 
hoofdgiek uitgeschoven, bedien om het even 
welke rijschakelaar (voor opvouwbare giek 
volledig te laten dalen/hoofdgiek volledig te 
laten dalen/hoofdgiek volledig in te trekken), 
is de maximum rijsnelheid tussen 0,77 ~ 
0,83km/h (0,48 ~ 0,51mph). 

1. Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
grondbesturing in de grondbesturingspositie. 

2. Trek de noodstopknop op de grondbesturing uit 
naar de ON-positie. 

3. Bedien de giekfunctieschakelaars op de regelaar 
van de draaikrans om het platform op een 
bepaalde hoogte te brengen. 

4. Bedien zoals aangegeven op de nooddaalsticker. 

 

TESTEN VAN DE RIJSNELHEID 

TESTEN VAN DE 

NOODDAALFUNCTIE 

KENNISGEVING 

Als de rijsnelheid hoger is dan de testresultaten zoals 
hierboven aangegeven, dient u de machine 
onmiddellijk uit bedrijf te nemen en te labelen. 

 



 

Figuur 6-3 

FUNCTIETEST VOOR BEDIENING 

De hoofdgiek naar 
beneden halen 
kan worden 
gestopt door op 
de knop  te 
drukken 

Lager, draaikransrotatie 

TESTEN VAN HET 
KANTELBEVEILIGINGSSY
STEEM 

 

Figuur 6-4 

1. Zet de grond/platformselectieschakelaar in de 
grondbesturingspositiie. 

2. Trek de noodstopknop op de grondbesturing uit naar de 
ON-positie. 

3. Terwijl de machine zich in de niet-operationele positie 
bevindt, draait u de niveauschakelaar over 5° in X-richting 
(van links naar rechts)/Y-richting (van voren naar 
achteren). 

4. De scheefstandbeveiliging klinkt en de 
scheefstandindicator van het chassis knippert, maar er 
worden geen functies geblokkeerd. 

5. Terwijl de machine zich in de operationele positie bevindt, 
draait u de niveauschakelaar over 5° in X-richting (van 
links naar rechts)/Y-richting (van voren naar achteren). 

6. De scheefstandbeveiliging klinkt en de 
scheefstandindicator van het chassis knippert. Sommige 
functies zijn geblokkeerd, maar het intrekken en laten 
zakken van de giek en het draaien van de draaikrans zijn 
toegestaan. 

7. Plaats, met de machine in niet-operationele positie, twee 
houten blokken onder de twee wielen aan de voor- of 
achterkant van de machine, en rijd de machine 
vervolgens op de twee houten blokken. Het houten blok 
moet 750mm L×250mm B×166mm meten. 

8. De scheefstandbeveiliging klinkt en de 
scheefstandindicator van het chassis knippert, maar er 
worden geen functies geblokkeerd. 

9. Rij de machine van de blokken, verleng de 
telescoophoogwerker met iets meer dan 1,2 m (3,9ft) of 
hef/zak de opvouwbare giek met iets meer dan 15°. 

10. plaats deze twee houten blokken onder de twee wielen 
aan de voor- of achterkant van de machine, en rijd de 
machine vervolgens op de twee houten blokken. 

11. De scheefstandbeveiliging klinkt en de 
scheefstandindicator van het chassis knippert. Sommige 
functies zijn geblokkeerd, maar het intrekken en laten 
zakken van de giek en het draaien van de draaikrans zijn 
toegestaan. 

12. Trek de giek in en laat hem zakken, rijd de machine weg 
in niet-operationele positie en verwijder de houten 
blokken. 

TESTEN VAN HET 

WEEGSYSTEEM 

Beweeg de giek voor de test ten minste tweemaal 
volledig op en neer en telescopeer hem in en uit om te 
controleren of de katrol en de geleider voldoende 
gesmeerd zijn. Breng ladingen op het platform aan met 
de machine in 2 verschillende posities (giek volledig 
ingeschoven en 15° onder het horizontale vlak, en de 
giek 15° boven het horizontale vlak geheven). De 
testresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
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FUNCTIETEST VOOR BEDIENING 
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Tabel 6-4 

MODELLEN TESTRESULTATEN 

GTZZ14EJ 

Wanneer de lading niet meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, moet u ervoor zorgen dat het platform in de 
hoogste stand kan worden geheven. 
In de positie van de volledig ingeschoven giek die 15° onder het horizontale vlak is geplaatst: wanneer de 
belasting meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, zal de zoemer ononderbroken klinken, de 
overbelastingsindicator knipperen en het displayscherm zal de overbelasting van het platform aangeven. 
Functies zoals het rijden met de machine, het opheffen en uitschuiven van de giek worden niet 
toegestaan. 
In de positie van de giek 15° over het horizontale vlak geheven (voor GB-modellen): wanneer de belasting 
meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, zal de zoemer ononderbroken klinken, de overbelastingsindicator 
knipperen en het displayscherm zal de overbelasting van het platform aangeven. Sommige functies zullen 
niet toegestaan zijn, maar het intrekken van de giek, het laten zakken en het draaien van de draaikrans is 
toegestaan. De hoofdgiek/opvouwbare giek kan alleen maar naar beneden gehaald worden wanneer de 
hoofdgiek volledig ingetrokken is. 
In de positie van de volledig ingeschoven giek die 15° over het horizontale vlak wordt geheven (voor Ce-
modellen): wanneer de belasting meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, zal de zoemer ononderbroken 
klinken, de overbelastingsindicator knipperen en het displayscherm zal de overbelasting van het platform 
aangeven. Alle functies worden niet toegestaan. De machine kan pas alle functies hervatten als de 
overbelasting wordt weggehaald. 

GTZZ16EJ 

Wanneer de lading niet meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, moet u ervoor zorgen dat het platform in de 
hoogste stand kan worden geheven. 
In de positie van de volledig ingeschoven giek die 15° onder het horizontale vlak is geplaatst: wanneer de 
belasting meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, zal de zoemer ononderbroken klinken, de 
overbelastingsindicator knipperen en het displayscherm zal de overbelasting van het platform aangeven. 
Functies zoals het rijden met de machine, het opheffen en uitschuiven van de giek worden niet 
toegestaan. 
In de positie van de giek 15° over het horizontale vlak geheven (voor GB-modellen): wanneer de belasting 
meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, zal de zoemer ononderbroken klinken, de overbelastingsindicator 
knipperen en het displayscherm zal de overbelasting van het platform aangeven. Sommige functies zullen 
niet toegestaan zijn, maar het intrekken van de giek, het laten zakken en het draaien van de draaikrans is 
toegestaan. De hoofdgiek/opvouwbare giek kan alleen maar naar beneden gehaald worden wanneer de 
hoofdgiek volledig ingetrokken is. 
In de positie van de volledig ingeschoven giek die 15° over het horizontale vlak wordt geheven (voor Ce-
modellen): wanneer de belasting meer dan 230 kg (507 lb) bedraagt, zal de zoemer ononderbroken 
klinken, de overbelastingsindicator knipperen en het displayscherm zal de overbelasting van het platform 
aangeven. Alle functies worden niet toegestaan. De machine kan pas alle functies hervatten als de 
overbelasting wordt weggehaald. 
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DE MACHINE BEDIENEN 

Dit hoofdstuk bevat specifieke instructies voor alle aspecten 
van de bediening van de machine. De bediener is 
verantwoordelijk voor het opvolgen van alle 
veiligheidsvoorschriften en instructies in deze handleiding. 

Gebruik deze machine om mensen en gereedschap naar de 
werkplek te vervoeren. Het is onveilig en gevaarlijk om deze 
machine voor andere doeleinden te gebruiken dan in deze 
handleiding is aangegeven. 

Alleen opgeleid en bevoegd personeel mag de machine 
bedienen. Indien meer dan één bediener dezelfde machine 
gebruikt op verschillende tijden van dezelfde werkploeg, 
moeten ze allemaal gekwalificeerde bedieners zijn en alle 
veiligheidsregels en instructies in deze 
bedieningshandleiding opvolgen. 

Elke nieuwe bediener moet de inspectie voor bediening, de 
functietest voor bediening en de werkplekcontroles uitvoeren 
voordat hij/zij de machine gebruikt. 

STABILITEIT 
De stabiliteit van de machine is gebaseerd op twee 
voorwaarden, die voorwaartse stabiliteit en achterwaartse 
stabiliteit worden genoemd. 

 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 
Zorg ervoor dat u de instructies en 
veiligheidsvoorschriften in deze 
handleiding opvolgt. Het niet opvolgen van 
de instructies en veiligheidsvoorschriften 
in deze handleiding kan leiden tot de dood 
of ernstig letsel. 

Bedien deze machine niet, tenzij u de regels 
voor het veilig bedienen van de machine 
geleerd en geoefend heeft, zoals vermeld in 
deze handleiding. 

• Zorg dat u de veiligheidsvoorschriften 
kent en begrijpt voordat u met de 
volgende stap begint. 

• Vermijd gevaarlijke situaties. 

• Controleer de machine altijd voordat u 
deze in gebruik neemt. 

• Zorg voor de juiste machines en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(veiligheidshelm, veiligheidsgordel en 
handschoenen, enz.) voor de 
werkzaamheden. 

• Voer altijd een inspectie voor 
bediening uit. 

• Voer altijd een functietest uit voordat u 
de machine gebruikt. 

• Controleer de werkplek. 

• Controleer de veiligheidsstickers/het 
naamplaatje op de machine. 

• Gebruik de machine alleen volgens de 
instructies in deze handleiding en voor 
het beoogde doel. 

 WAARSCHUWING 

 KANTELGEVAAR 

 Overbelast het platform niet en 
gebruik de machine niet op een scheef 
oppervlak om voorwaarts of 
achterwaarts kantelen te voorkomen. 



 

DE MACHINE BEDIENEN 
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Figuur 7-1 Positie van de minste voorwaartse stabiliteit 

1. Opvouwbare giek volledig opgevouwen; 

2. Hoofdgiek horizontaal geheven en volledig uitgeschoven; 

3. Jib horizontaal geheven; 

4. Draaikrans 90° gedraaid; 

5. De machine zal kantelen in de richting zoals aangegeven door de pijl indien deze overbelast wordt of buiten 
de grenzen van de maximale gebruikshelling wordt gebruikt. 

 



 

DE MACHINE BEDIENEN 
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1. Opvouwbare giek volledig opgevouwen; 

2. Hoofdgiek volledig ingeschoven en volledig uitgeschoven; 

3. Jib volledig omhoog geheven; 

4. Draaikrans 90° gedraaid; 

5. De machine zal kantelen in de richting zoals aangegeven door de pijl indien deze overbelast wordt of buiten 
de grenzen van de maximale gebruikshelling wordt gebruikt. 

• Druk op de rode noodstopknop op de 
platformbesturing of zet de grondbesturing in de OFF-
positie om alle functies te stoppen. 

• Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
regelaar van de draaikrans in de platformpositie en 
trek de rode noodstopknop op de regelaar van de 
draaikrans in de ON-positie. Druk de rode 
noodstopknop op de platformbesturing in de OFF-
positie, alle functies zullen nu stoppen. 

• De machine is voorzien van een rode uit-schakelaar, 
zet de schakelaar in de OFF-positie om de 
stroomtoevoer uit te schakelen en alle functies te 
stoppen. 

• Wanneer de platformbesturing is geselecteerd op de 
regelaar van de draaikrans, moet u, om de werking 
van een functie te herstellen, de uit-schakelaar en 
de noodstopknoppen op de platformbesturing en de 
regelaar van de draaikrans in de ON-positie zetten. 

• Wanneer de grondbesturing is geselecteerd op de 
regelaar van de draaikrans, moet u, om de werking 
van een functie te herstellen, de uit-schakelaar en 
de noodstopknoppen op de regelaar van de 
draaikrans in de ON-positie zetten. 

 

NOODSTOP 

Figuur 7-2 Positie van de minste achterwaartse stabiliteit 



 

DE MACHINE BEDIENEN 

NOODDALING 

Bedien zoals aangegeven op de nooddaalsticker. 

Figuur 7-3 

De hoofdgiek 
naar beneden 
halen kan worden 
gestopt door op 
de knop  te 
drukken 

Lager, draaikransrotatie 

SLEPEN IN 
NOODGEVALLEN 

 WAARSCHUWING 

 
GEVAAR BIJ ONVEILIGE 
BEDIENING 

 
 

• Tenzij in noodsituaties, bij een 
defect aan de machine, bij 
stroomuitval of bij beladen en 
lossen, is het ten strengste 
verboden de machine te slepen. 

• Wanneer de machine wordt 
gesleept, mag er zich geen persoon 
op het platform bevinden. 

• Alvorens de machine te slepen, 
moet u controleren of de machine is 
ingeschoven en of het platform vrij 
is van gereedschap of voorwerpen. 

• Sleep de machine niet terwijl de 
motor is gestart of de 
naafaandrijving is ingeschakeld. 

• De machine moet op een vlakke 
ondergrond staan of vastgezet zijn 
voordat de rem wordt gelost. 

• Bij het slepen van de machine 
moeten de plaatselijke wetten en 
verkeersregels in acht worden 
genomen. 

NOODBEDIENING 

Als de bediener niet in staat is om de machine 
te bedienen: 

1. Ander personeel mag de machine alleen bedienen 
vanaf de grondbediening zoals voorgeschreven 
door de veiligheidsvoorschriften. 

2. Ander gekwalificeerd personeel op het platform mag 
de platformbediening gebruiken. Ga niet verder met 
de bediening als de bedieningselementen niet naar 
behoren werken. 

3. Kranen, vorkheftrucks of andere apparatuur kunnen 
worden gebruikt om de beweging van de machine 
te stabiliseren. 

Als het platform of de giek boven vastzit: 

Als het platform of de giek vastraakt of blijft hangen in 
bovenliggende constructies of apparatuur, haal dan 
eerst alle mensen van het platform voordat u de 
machine losmaakt. 

1. Zet de wielen goed vast om beweging van de 
machine te voorkomen. 

2. Zorg ervoor dat het traject vrij is van obstakels en 
dat de hoofdschakelaar uit staat. 

3. Draai de bouten van elke naafaandrijving los en 
draai vervolgens de afdekking van de 
naafaandrijving om. 

4. Draai de bouten vast. Tot nu is de naafaandrijving 
ontkoppeld en klaar om te worden gesleept. 
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5. Nadat u de machine heeft verplaatst, plaatst u 
hem op een stevige vlakke ondergrond. 

6. Zet de wielen goed vast om beweging van de 
machine te voorkomen. 

7. Draai de bouten van elke naafaandrijving los en 
draai vervolgens de afdekking van de 
naafaandrijving om. 

8. Draai de bouten vast en zet de naafaandrijving 
vast. 

9. Verwijder de smoorspoelen indien nodig. 

BEDIENING VANAF DE 

GROND 

DE MACHINE BEDIENEN 

Naafaandrijving 
Naafaandrijving ingeschakeld 

Ontkoppel dop 

Ontkoppel dop 

(omgekeerd) 

Naafaandrijving 
Naafaandrijving ontkoppeld 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 

• Tenzij in noodsituaties, mag u de 
grondbesturing niet gebruiken 
wanneer er zich personeel op het 
platform bevindt. 

• Gebruik de machine niet als een 
bedieningshendel of schakelaar niet 
terug naar de off-positie wordt gezet 
nadat deze is losgelaten. 

 WAARSCHUWING 

 GEVAAR VOOR AANRIJDING 
 

Wanneer u de giek bedient, moet u ervoor 
zorgen dat het gebied rond of onder het 
platform vrij is van personen of obstakels. 

Voor gebruik: 

1. Zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten 
voordat u de machine gebruikt. 

2. Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
grondbesturing naar grond. 

3. Trek de rode noodstopknop op de grondbesturing 
uit naar de ON-positie. 

Om het platform te positioneren: 

1. Beweeg de inschakelingsschakelaar tegelijk met 
de omhoog/omlaag-schakelaar van de hoofdgiek 
naar omhoog of omlaag om de hoofdgiek 
omhoog of omlaag te bewegen. 

2. Beweeg de inschakelingsschakelaar tegelijk met 
de telescoopschakelaar van de hoofdgiek naar 
rechts of naar links om de hoofdgiek uit of in te 
schuiven. 

3. Beweeg de inschakelingsschakelaar tegelijk met 
de omhoog/omlaag-schakelaar van de 
opvouwbare giek naar omhoog of omlaag om de 
opvouwbare giek omhoog of omlaag te bewegen. 

4. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met 
de draaischakelaar van de draaikrans naar 
omlaag of naar omhoog. De draaikrans met de 
klok mee of tegen de klok in draairen. 

5. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met 
de platformniveauschakelaar naar omhoog of 
naar omlaag. Het platformniveau zal nu omhoog 
of omlaag gaan. 

KENNISGEVING 

De toegestane sleepsnelheid is 8 km/u (4,9 mph). Het 
slepen mag niet langer duren dan 30min ~ 40min. 
De maximale sleephelling is 20% (14°). 

Figuur 7-4 
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BEDIENING VANAF 
HET PLATFORM 

Voor gebruik: 

1. Zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten 
voordat u de machine gebruikt. 

2. Zet de grond/platformselectieschakelaar op de 
grondbesturing naar grond. 

3. Trek de rode noodstopknop op de grondbesturing uit 
naar de ON-positie. 

Om het platform te positioneren: 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg ondertussen de 
bedieningshendel voor de hoofdgiek/draaikrans naar 
voren/achteren om de hoofdgiek te heffen of te laten 
zakken. 

2. Druk de voetschakelaar in en beweeg ondertussen de 
telescoopschakelaar van de hoofdgiek naar 
links/rechts om de hoofdgiek uit of in te schuiven. 

3. Druk de voetschakelaar in en beweeg ondertussen de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de opvouwbare giek 
naar omhoog of omlaag om de opvouwbare giek naar 
omhoog of omlaag te bewegen. 

4. Druk de voetschakelaar in en beweeg ondertussen de 
bedieningshendel voor de hoofdgiek/draaikrans naar 
links/rechts om de draaikrans met de klok mee of 
tegen de klok in te laten draaien. 

5. Druk de voetschakelaar in en beweeg de 
platformniveauschakelaar naar omhoog of naar 
omlaag. Het platformniveau zal nu omhoog of omlaag 
gaan. 

 WAARSCHUWING 
 

VALGEVAAR 

 De platformniveauschakelaar kan 
alleen worden gebruikt voor een lichte 
niveauregeling van het platform. 
Onjuist gebruik kan de 
lading/personen op het platform doen 
verschuiven of vallen. 

6. Beweeg de inschakelingsschakelaar samen met de 
draaischakelaar van de draaikrans naar omhoog of naar 
omlaag. Het platform zal nu met de klok mee of tegen de 
klok in draaien. 

7. Beweeg de inschakelingsschakelaar tegelijk met de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de jib naar omhoog of 
omlaag om de jib arm omhoog of omlaag te bewegen. 

Om te rijden: 

De rijfunctie is niet ingeschakeld op de grondbesturing. 

Om te sturen: 

De stuurfunctie is niet ingeschakeld op de grondbesturing. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 

 

• Tenzij in noodsituaties, mag u de 
grondbesturing niet gebruiken 
wanneer er zich personeel op het 
platform bevindt. 

• Gebruik de machine niet als een 
bedieningshendel of schakelaar 
niet terug naar de off-positie wordt 
gezet nadat deze is losgelaten. 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAAR VOOR AANRIJDING 

 

Wanneer u de giek bedient, moet u 
ervoor zorgen dat het gebied rond of 
onder het platform vrij is van 
personen of obstakels. 

6. Druk de voetschakelaar in samen met de draaischakelaar 
van de draaikrans naar links of naar rechts. Het platform 
zal nu met de klok mee of tegen de klok in draaien. 

7. Druk de voetschakelaar in tegelijk met de 
omhoog/omlaag-schakelaar van de jib naar omhoog of 
omlaag om de jib arm omhoog of omlaag te bewegen. 

Om te rijden: 

1. Druk de voetschakelaar in en beweeg ondertussen de 
bedieningshendel voo rijden/sturen naar voren/achteren 
om de machine vooruit of achteruit te rijden. 

2. Snelheid verhogen: beweeg de hendel langzaam weg 
van het midden. 

3. Snelheid verlagen: beweeg de hendel langzaam naar het 
midden. 

4. Stop: breng de hendel terug naar het midden of laat de 
voetschakelaar los. 

Wanneer de giek in de operationele positie staat, is de 
rijsnelheid van de machine beperkt. 
De toestand van de accu beïnvloedt de prestaties van de 
machine. Wanneer het platformscherm een laag accuniveau 
aangeeft, worden de rijsnelheid van de machine en de 
hefsnelheid verlaagd. 

 WAARSCHUWING 
 

VALGEVAAR 

 De platformniveauschakelaar kan 
alleen worden gebruikt voor een lichte 
niveauregeling van het platform. 
Onjuist gebruik kan de 
lading/personen op het platform doen 
verschuiven of vallen. 



 

In de operationele positie kan de machine alleen met lage 
snelheid rijden, als de selectieschakelaar voor hoge/lage 
snelheid wordt bediend, wordt de hoge snelheidsmodus niet 
ingeschakeld. 

DE MACHINE BEDIENEN 

Om te sturen: 

Druk de voetschakelaar in en beweeg tegelijkertijd de 
bedieningshendel voor rijden/sturen naar voren. Druk op de 
linker/rechterkant van de duimtuimelschakelaar boven op de 
bedieningshendel. De machine zal nu naar links/rechts 
sturen. 

Om de rijsnelheid te selecteren: 

1. De machine in niet-operationele positie kan selecteren 
uit twee rijsnelheidsmodi (hoge/lage snelheid). 

2. Verplaats de selectieschakelaar voor hoge/lage snelheid 
om de gewenste snelheid te selecteren. 

KENNISGEVING 

Het hellingsvermogen is het maximaal toelaatbare 
percentage van de helling (of hellingsgraad genoemd, zoals 
hieronder) wanneer de machine zich op een vaste 
ondergrond met voldoende tractie bevindt en het platform 
slechts één persoon vervoert. Naarmate het gewicht van het 
platform van de machine toeneemt, neemt het 
hellingsvermogen van de machine af. 

 WAARSCHUWING 

 KANTELGEVAAR 

 

De machine moet bij gekantelde stand 
met lage snelheid worden bestuurd. 

RIJDEN OP EEN HELLING 

Om de hellingsgraad te bepalen: 

1. Gebruik een waterpas, een recht stuk hout (ten minste 1 
[3,3 ft] m lang) en een meetlint. 

2. Meet de hoogte H en de lengte/afstand L van de helling. 

 

Figuur 7-5 

3. Hellingsgraad= H/L x 100%. 

KENNISGEVING 

De machine mag niet langer dan 2 minuten op de maximaal 
toelaatbare helling rijden om te voorkomen dat de banden 
gaan hangen. 

 WAARSCHUWING 
 

KANTELGEVAAR 

 

• Gebruik de machine niet op een 
helling die hoger is dan de 
maximale hellingsgraad (5°). 

• Rijd de machine niet over een 
helling die hoger is dan de 
maximale hellingsgraad (5°). 

• Rijd de machine niet op een helling 
die hoger is dan het 
hellingsvermogen van de machine. 

Voor u op een helling rijdt: 

1. Bepaalt u het hellingsvermogen (klimvermogen) van de 
machine: 30% (17°). 

2. Zorgt u ervoor dat de machine in de ingeschoven 
positie staat. 

3. Zorgt u ervoor dat de hellingsgraad binnen de grenzen 
van het hellingsvermogen van de machine ligt. 
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DE ACCU OPLADEN 

Er zijn drie soorten accu’s: 

• Loodaccu (vereist onderhoud) 

• Loodaccu (onderhoudsvrij) 

• Lithiumaccu (onderhoudsvrij) 

Om een onderhoudsvrije accu op te laden: 

1. Gebruikt u geen externe lader. 

2. Laadt u de accu op met de juiste netspanning, 
zoals aangegeven op het label van de accu. 

3. Laadt u de accu niet op in direct zonlicht. 

Volg ook deze aanvullende voorschriften: 

1. Zorg ervoor dat de accu is aangesloten op de 
machine voordat u deze oplaadt. 

2. Sluit de acculader aan op een geaard 
wisselstroomcircuit. 

3. Laad de accu indien nodig na gebruik op. 

Om een loodaccu op te laden (die onderhoud 
vereist): 

1. Gebruikt u geen externe lader. 

2. Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte. 

3. Laadt u de accu op met de juiste netspanning, zoals 
aangegeven op het label van de accu. 

4. Laadt u de accu niet op in direct zonlicht. 

Volg ook deze aanvullende voorschriften: 

1. Zorg ervoor dat de accu is aangesloten op de 
machine voordat u deze oplaadt. 

2. Verwijder het ventilatiedeksel van de loodaccu. 

3. Controleer het zuurniveau van de loodaccu. Vul zo 
nodig gedestilleerd water bij via een vulleiding 
boven de loodaccu. Voeg alleen genoeg 
gedestilleerd water toe om de plaat te bedekken. 
Vul nooit te veel bij tijdens het laden. 

4. Monteer het ventilatiedeksel. 

5. Sluit de loodacculader aan op het geaard 
wisselstroomcircuit. 

6. De lader geeft aan wanneer de loodaccu volledig is 
opgeladen. 

7. Controleer het zuurniveau van de loodaccu aan het 
einde van de laadcyclus. Voeg gedestilleerd water 
toe onderaan de buis. Voeg nooit te veel water toe 
aan de buis aan het einde van de laadcyclus. 

 WAARSCHUWING 

 ACCUGEVAREN 

 

Lees altijd de aanbevelingen van de 
accufabrikant voor procedures 
betreffende correct gebruik en 
onderhoud van de accu en leef ze na. 

Accu’s bevatten zwavelzuur en 
veroorzaken explosieve mengsels van 
waterstof- en zuurstofgassen. Houd 
elk voorwerp dat vonken of vlammen 
kan veroorzaken uit de buurt van de 
accu om explosie te voorkomen. 

Draag altijd een veiligheidsbril en 
beschermende kleding wanneer u met 
accu's werkt. U moet de instructies 
van de accufabrikant met betrekking 
tot veiligheid, onderhoud en 
installatieprocedures volgen. 
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DE MACHINE VERVOEREN EN 
OPTILLEN 

 

 WAARSCHUWING 
 

GEVAREN BIJ VERVOEREN EN 
OPTILLEN 

 

• Gebruik een vorkheftruck of kraan met 
de juiste hefcapaciteit om de machine 
op te tillen. Gebruik uw gezond 
verstand en gebruik alleen maar 
beheerste bewegingen om de machine 
te besturen. 

• Het vervoersvoertuig moet op een 
vlakke ondergrond worden 
geparkeerd. 

• Het vervoersvoertuig moet beveiligd 
zijn tegen wegrollen als de machine 
geladen wordt. 

• Zorg ervoor dat de capaciteit van het 
voertuig, het laadoppervlak, de riemen 
of de kabels voldoende is om het 
gewicht van de machine te dragen, 
raadpleeg 1 Parameters prestaties, 
pagina 1- 10 

• Controleer voordat u de machine op 
het vervoersvoertuig rijdt of de helling 
binnen de limiet van het 
hellingsvermogen van de machine ligt, 
raadpleeg 1 Parameters prestaties, 
pagina 1- 10 

• Zorg ervoor dat de machine op een 
vlakke ondergrond staat of vastgezet 
is voordat de rem wordt gelost. 

• Vervoer nooit personen op de machine 
terwijl de machine wordt gesleept of 
terwijl de machine bezig is met slepen 
of heffen. 

• De machine moet worden vervoerd 
volgens de plaatselijke wetten en 
verkeersregels. 

• Wanneer u een vorkheftruck of kraan 
gebruikt om de machine op te tillen, 
moet u oppassen dat de machine niet 
in botsing komt met voorwerpen in de 
buurt. 

• Blokkeer de wielen van de machine 
nadat deze is geïnstalleerd om te 
voorkomen dat de machine gaat 
rollen. 

KENNISGEVING 

Sleep de machine niet, tenzij er sprake is van een 
noodgeval, storing of stroomuitval. Raadpleeg Slepen 
in noodgevallen, pagina 7-4o 
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Neem deze voorschriften in acht bij het optillen van de 
machine met een kraan: 

1. De giek moet worden ingeschoven wanneer de 
machine met een kraan wordt opgetild. 

2. Zorg ervoor dat de giek in dezelfde richting staat 
als het chassis rijdt. 

3. Zorg ervoor dat de besturingselementen en de 
chassisonderdelen veilig en betrouwbaar zijn. 

4. Verwijder alle losse onderdelen van de machine. 

5. Bepaal het zwaartepunt van de machine. 

MODEL X Y 

GTZZ14EJ 
1065,1mm 
(41,9 in) 

1068,2mm 
(42 in) 

GTZZ16EJ 
1049,2mm 
(41,3 in) 

1078,3mm 
(42,45 in) 

6. Til de machine op zoals aangegeven in de onderstaande 
figuur. 

 

Figuur 8-2 

7. Sluit het hijstuig alleen aan op het op de machine 
aangegeven hijspunt. Verstel het hijstuig om 
beschadiging van de machine te voorkomen en om 
de machine horizontaal te houden. 

DE MACHINE OPTILLEN 
MET EEN KRAAN 

 

Figuur 8-1 

Tabel 8-1 

KENNISGEVING 

Om de machine te beschermen, kiest u de juiste 
lengte van hijstuig. 
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Figuur 8-3 

4. Gebruik ten minste 4 touwen/riemen om het chassis 
vast te maken en één touw/riem voor het platform. 

5. Pas het hijstuig aan om beschadiging van het 
touw/de riem te voorkomen. 

6. Om de giekonderdelen en de lastsensors van het 
platform te beschermen, mag u geen te grote 
neerwaartse kracht uitoefenen op het touw/de riem 
die in de buurt van het platform is bevestigd. Het 
wordt aanbevolen een schuimlaag onder het 
platform aan te brengen en ervoor te zorgen dat het 
platform in de lucht hangt. 

Neem deze voorschriften in acht bij het vervoeren 
van de machine met een vrachtwagen of trailer: 

1. Zet vóór het vervoeren de sleutelschakelaar op 
de grondbesturing op OFF, en verwijder de 
sleutel. 

2. Voer een grondige inspectie van de machine uit 
om losse of niet vastgezette onderdelen te 
voorkomen. 

3. Zorg ervoor dat het touw of de riem voldoende 
draagkracht heeft. 

DE MACHINE 
VERVOEREN 
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Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten 
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STICKERS/NAAMPLAATJES INSPECTEREN 

Gebruik de juiste inspectiemethoden om te controleren 
of alle stickers gemakkelijk te identificeren zijn en goed 
zijn aangebracht. 

Vervang alle verloren of beschadigde 
veiligheidsstickers. 

Reinig veiligheidsstickers met neutrale zeep en water. 
Gebruik geen oplosmiddelhoudende 
reinigingsmiddelen, die het materiaal van de 
veiligheidsetiketten kunnen beschadigen. 

Gebruik geen machines zonder stickers/naamplaatjes. 

 

 WAARSCHUWING 

 GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 
 

Alle veiligheidsetiketten moeten 
leesbaar zijn om het personeel te 
waarschuwen voor veiligheidsrisico's. 
Vervang onmiddellijk alle onleesbare of 
ontbrekende etiketten. 
Veiligheidslabels die tijdens 
reparatiewerkzaamheden zijn 
verwijderd, moeten op hun 
oorspronkelijke plaats worden 
teruggeplaatst voordat de motor weer 
in gebruik wordt genomen. Laat de 
motor niet draaien als er 
veiligheidslabels ontbreken of zwaar 
versleten zijn. 
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STICKERS/NAAMPLAATJES (GB)- GTZZ14EJ 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 103004000004 Stickers-GTZZ14EJ 1  

1 103002100001 GTZZ14EJ 1  

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2  

3 105001100067 Logo-SINOBOOM 2  

4 104011100002 Sticker-Hijsogen 4  

5 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 1  

6 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4  

7 104011100004 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 4  

8 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1  

9 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2  

10 103003100004 Sticker-Contactinformatie 1  

11 103003100004 Sticker-Contactinformatie 1  

12 105021100006 Logo 2  

13 104010100015 Sticker-Gebruikstoestand 1  

14 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2  

15 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1  

16 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1  

17 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1  

18 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1  

19 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1  

20 104008100011 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1  

21 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4  

22 216060000002 Aandachtslijn 4  

23 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1  

24 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

25 103003100013 Sticker-Contactinformatie 1  

26 104011100012 Sticker-Valgevaar 1  

27 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

28 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

29 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1  

30 103006103000 Sticker-Nooddaal 1  

31 103003100006 Sticker-Richting 2  

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2  

33 215050000001 Blindklinkmoer 3x8-ZnD GB/T 12618.2 4  

34 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

35 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 105001100057 Naamplaatje-GB 1  

37 104009100018 Sticker-Hydraulische olie 1  
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STICKERS/NAAMPLAATJES (CE)-
GTZZ14EJ 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 103004000006 Stickers-GTZZ14EJ 1  

1 103002100001 GTZZ14EJ 1  

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2  

3 105001100068 Logo-SINOBOOM 2  

4 104011100002 Sticker-Hijsogen 4  

5 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 1  

6 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4  

7 104011100004 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 4  

8 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1  

9 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2  

10 103003100009 Sticker-Contactinformatie 1  

11 103003100014 Sticker-Recycleerbaar 2  

12 105021100006 Logo 2  

13 104010100015 Sticker-Gebruikstoestand 1  

14 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2  

15 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1  

16 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1  

17 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1  

18 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1  

19 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1  

20 104008100011 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1  

21 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4  

22 216060000002 Aandachtslijn 4  

23 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1  

24 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

25 103003100015 Sticker-Contactinformatie 1  

26 104011100012 Sticker-Valgevaar 1  

27 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

28 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

29 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1  

30 103006103000 Sticker-Nooddaal 1  

31 103003100006 Sticker-Richting 2  

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2  

33 215050000001 Blindklinkmoer 3x8-ZnD GB/T 12618.2 4  

34 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

35 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 105018100005 Naamplaatje-AS 1  

37 104009100022 Sticker-Hydraulische olie 1  
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STICKERS/NAAMPLAATJES (AS)-GTZZ14EJ 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 103004103000 Stickers-GTZZ14EJ 1  

1 103002100001 GTZZ14EJ 1  

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2  

3 105001100068 Logo-SINOBOOM 2  

4 104011100002 Sticker-Hijsogen 4  

5 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 1  

6 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4  

7 104011100004 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 4  

8 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1  

9 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2  

10 103003100009 Sticker-Contactinformatie 1  

11 103003100014 Sticker-Recycleerbaar 2  

12 105021100006 Logo 2  

13 104010100015 Sticker-Gebruikstoestand 1  

14 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2  

15 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1  

16 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1  

17 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1  

18 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1  

19 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1  

20 104008100011 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1  

21 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4  

22 216060000002 Aandachtslijn 4  

23 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1  

24 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

25 103003100015 Sticker-Contactinformatie 1  

26 104011100012 Sticker-Valgevaar 1  

27 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

28 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

29 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1  

30 103006103000 Sticker-Nooddaal 1  

31 103003100006 Sticker-Richting 2  

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2  

33 215050000001 Blindklinkmoer 3x8-ZnD GB/T 12618.2 4  

34 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

35 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 105018100005 Naamplaatje-AS 1  

37 104009100022 Sticker-Hydraulische olie 1  
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STICKERS/NAAMPLAATJES (KCS)-GTZZ14EJ 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 103004103001 Stickers-GTZZ14EJ 1  

1 103002100001 GTZZ14EJ 1  

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2  

3 105001100068 Logo-SINOBOOM 2  

4 104011100002 Sticker-Hijsogen 4  

5 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 1  

6 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4  

7 104011100004 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 4  

8 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1  

9 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2  

10 103003100009 Sticker-Contactinformatie 1  

11 103003100014 Sticker-Recycleerbaar 2  

12 105021100006 Logo 2  

13 104010100015 Sticker-Gebruikstoestand 1  

14 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2  

15 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1  

16 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1  

17 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1  

18 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1  

19 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1  

20 104008100011 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1  

21 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4  

22 216060000002 Aandachtslijn 4  

23 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1  

24 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

25 103003100015 Sticker-Contactinformatie 1  

26 104011100012 Sticker-Valgevaar 1  

27 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

28 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

29 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1  

30 103006103000 Sticker-Nooddaal 1  

31 103003100006 Sticker-Richting 2  

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2  

33 215050000001 Blindklinkmoer 3x8-ZnD GB/T 12618.2 4  

34 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  

35 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 105030103003 Naamplaatje-KCS 1  

37 104009100022 Sticker-Hydraulische olie 1  
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STICKERS/NAAMPLAATJES (GB)- GTZZ16EJ 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 103005000005 Stickers-GTZZ16EJ 1  

1 105001100067 Logo-SINOBOOM 2  

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2  

3 104011100002 Sticker-Hijsogen 4  

4 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4  

5 104011100004 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 4  

6 103003100013 Sticker-Contactinformatie 1  

7 103003100014 Sticker-Recycleerbaar 2  

8 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2  

9 104009100018 Sticker-Hydraulische olie 1  

10 104010100015 Sticker-Gebruikstoestand 1  

11 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2  

12 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1  

13 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1  

14 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1  

15 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1  

16 104008100011 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1  

17 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1  

18 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 2  

19 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 2  

20 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1  

21 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1  

22 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4  

23 216060000002 Aandachtslijn 4  

24 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1  

25 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

26 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

27 104011100012 Sticker-Valgevaar 1  

28 103003100005 GTZZ16EJ 1  

29 103003100004 Sticker-Contactinformatie 1  

30 105021100006 Logo 2  

31 103006103000 Sticker-Nooddaal 1  

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2  

33 103003100006 Sticker-Richting 2  

34 215050000001 Blindklinkmoer 3x8-ZnD GB/T 12618.2 4  

35 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  

37 105001100057 Naamplaatje-GB 1  



 

STICKERS/NAAMPLAATJES INSPECTEREN 

GTZZ14EJ&16EJ bedieningshandleiding © Aug 2020 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 103005000004 Stickers-GTZZ16EJ 1  

1 105001100068 Logo-SINOBOOM 2  

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2  

3 104011100002 Sticker-Hijsogen 4  

4 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4  

5 104011100004 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 4  

6 103003100009 Sticker-Contactinformatie 1  

7 103003100014 Sticker-Recycleerbaar 2  

8 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2  

9 104009100022 Sticker-Hydraulische olie 1  

10 104010100015 Sticker-Gebruikstoestand 1  

11 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2  

12 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1  

13 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1  

14 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1  

15 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1  

16 104008100011 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1  

17 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1  

18 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 2  

19 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 2  

20 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1  

21 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1  

22 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4  

23 216060000002 Aandachtslijn 4  

24 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1  

25 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

26 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1  

27 104011100012 Sticker-Valgevaar 1  

28 103003100005 GTZZ16EJ 1  

29 103003100015 Sticker-Contactinformatie 1  

30 105021100006 Logo 2  

31 103006103000 Sticker-Nooddaal 1  

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2  

33 103003100006 Sticker-Richting 2  

34 215050000001 Blindklinkmoer 3x8-ZnD GB/T 12618.2 4  

35 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  

37 104011100028 Naamplaatje-CE 1  
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

 
103007103004 Stickers-GTZZ16EJ 1 

 

1 105001100068 Logo-SINOBOOM 2 
 

2 104011100011 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 2 
 

3 104011100002 Sticker-Hijsogen 4 
 

4 104011100001 Sticker-Kantelgevaar 4 
 

5 103007103003 Sticker-Max. Belasting van band op de grond 6040kg/13316 
lb 

4 
 

6 103003100009 Sticker-Contactinformatie 1 
 

7 103003100014 Sticker-Recycleerbaar 2 
 

8 104011100006 Sticker-Revisie van schotten 2 
 

9 104009100022 Sticker-Hydraulische olie 1 
 

10 103007103002 Sticker-Kantelgevaar 1 
 

11 101016100030 Sticker-Verankeringspunten voor het aanlijnkoord 2 
 

12 104011100009 Sticker-Lees handleidingen 1 
 

13 104011100019 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 1 
 

14 104011100017 Sticker-Voetschakelaar 1 
 

15 104011100020 Sticker-Algemene veiligheid 1 
 

16 103007103001 Sticker-Nominale belasting 230kg/507 lb 1 
 

17 104011100015 Sticker-Kantelgevaar 1 
 

18 104011100007 Sticker-Kantelgevaar 2 
 

19 104011100013 Sticker-Elektrocutiegevaar 2 
 

20 104011100016 Sticker-Noodstopschakelaar 1 
 

21 101016100034 Sticker-Geluid 72dB 1 
 

22 104011100021 Sticker-Verbrijzelingsgevaar 4 
 

23 216060000002 Aandachtslijn 4 
 

24 104010100021 Sticker-Hydraulisch oliepeilbereik 1 
 

25 104011100010 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1 
 

26 104011100003 Sticker-Hydraulisch oliepeil 1 
 

27 104011100012 Sticker-Valgevaar 1 
 

28 103003100005 GTZZ16EJ 1 
 

29 103003100015 Sticker-Contactinformatie 1 
 

30 105021100006 Logo 2 
 

31 103006103000 Sticker-Nooddaal 1 
 

32 101012100001 Sticker-Geen brand 2 
 

33 103003100006 Sticker-Richting 2 
 

34 215050000012 Blindklinkmoer 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4 
 

35 101012100010 Sticker-Elektrocutiegevaar 1 
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Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Hoeveelh. Opmerkingen 

36 101012100014 Sticker-Laadspanning 1  

37 103007103000 Naamplaatje-ANSI 1  

38 101040103015 Sticker-Jaarlijkse inspectie 1  
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ONDERHOUD 

Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde procedures voor 
regelmatige onderhoudsinspecties. 

Volg deze algemene regels: 

• De onderhoudsinspectie moet worden uitgevoerd door 
een persoon die is opgeleid en gekwalificeerd voor het 
onderhoud van de machine. 

• Routine-onderhoudsinspectie bevat de 
onderhoudspunten die dagelijks moeten worden 
uitgevoerd voor een normale werking van de machine. 
Het onderhoudspersoneel moet de routine-
onderhoudsinspectie uitvoeren en het rapport in detail 
invullen. 

• Geplande onderhoudsinspecties moeten elk kwartaal, 
halfjaarlijks en jaarlijks worden uitgevoerd. Het 
onderhoudspersoneel moet de geplande 
onderhoudsinspectie uitvoeren en het rapport in detail 
invullen. 

• Markeer tijdig een beschadigde of slecht functionerende 
machine en neem deze uit bedrijf. 

Repareer eventuele schade of storingen aan de machine 
voordat u de machine gebruikt. 

• Bewaar alle inspectiegegevens gedurende ten minste 10 
jaar of totdat de machine uit bedrijf is genomen of zoals 
vereist door de eigenaar/het bedrijf/de houder van de 
machine. 

• Machines die langer dan 3 maanden buiten bedrijf zijn 
geweest, moeten de driemaandelijkse inspectie 
ondergaan. 

• De vervangingsonderdelen die bij het onderhoud worden 
gebruikt, moeten identiek of gelijkwaardig zijn aan de 
originele onderdelen. 

• Voer de onderhoudsprocedures uit volgens de 
onderstaande voorwaarden, tenzij anders aangegeven: 

 Parkeer de machine op een vlakke, effen en stevige 
ondergrond. 

 Zet de machine in niet-operationele positie. 

 Zet de sleutelschakelaar op de grondbesturing in de 
OFF-positie en verwijder de sleutel om onbevoegd 
gebruik van de machine te voorkomen. 

 Trek aan de rode noodstopknoppen op de grond- 
en platformbesturing om ze in de OFF-stand te 
zetten en te voorkomen dat het besturingssysteem 
onbedoeld opstart. 

 Zet de hoofdschakelaar uit, 

 Koppel alle gelijkstroom los van de machine. 

 Blokkeer alle wielen om beweging van de machine 
te voorkomen. 

 Alvorens de hydraulische onderdelen los te maken 
of te verwijderen, moet de hydraulische oliedruk in 
het hydraulische circuit worden opgeheven, met 
name bij de tegendrukklep op de cilinder. 

Wanneer de eigenaar/onderneming van de machine 
verandert, moet naast de inspectie voor levering ook de 
bijbehorende inspectie worden uitgevoerd volgens de 
eisen van het onderhoudsschema en het reparatie- en 
inspectierapport. Wanneer u een inspectie voor levering 
uitvoert, moet u aan de volgende eisen voldoen: 

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/het 
bedrijf van de machine om een inspectie voor levering 
uit te voeren. 

2. Volg deze procedure elke keer voor de levering. Een 
inspectie voor levering kan potentiële problemen met 
de machine aan het licht brengen voordat u de 
machine in bedrijf neemt. 

3. Gebruik nooit een beschadigde of slecht werkende 
machine. Markeer de machine en gebruik hem niet. 

4. Alleen professioneel opgeleid, gekwalificeerd 
personeel mag de machine repareren en moet de 
procedures volgen zoals vermeld in de 
bedieningshandleiding en de onderhoudshandleiding. 

5. Een bevoegd bediener moet dagelijks onderhoud 
uitvoeren aan deze machine, zoals aangegeven in de 
bedieningshandleiding en de onderhoudshandleiding. 

Voordat u de machine levert, dient u het volgende rapport 
in te vullen aan de hand van deze instructies: 

1. Bereid de machine voor op de levering, waaronder het 
uitvoeren van een inspectie voor levering, het volgen 
van de onderhoudsprocedures en het uitvoeren van 
functionele inspecties. 

2. Gebruik de volgende tabel om de resultaten te 
noteren. Kruis na het voltooien van elk onderdeel het 
juiste vakje aan. 

 

 WAARSCHUWING 

 GEVAAR BIJ ONVEILIGE BEDIENING 
 

Het niet opvolgen van het juiste 
onderhoud kan leiden tot de dood, 
ernstig letsel of schade aan de 
machine. 

UITVOEREN VAN EEN 
INSPECTIE VOOR LEVERING 
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VOORBEREIDEN VAN HET WERKRAPPORT VOOR LEVERING 

Model  

Serienummer  

Inspectie-item 
JA/Machine is in goede 

staat 
NEE/Machine heeft 
schade of defect 

GEREPAREERD/Machine 
is gerepareerd 

Inspectie voor bediening    

Onderhoudsprocedure    

Functionele inspectie    

Koper/huurder van de machine  

Handtekening inspecteur  

Titel inspecteur  

Bedrijf inspecteur  

VOLGEN VAN EEN 

ONDERHOUDSSCHEMA 

INVULLEN VAN EEN REPARATIE- 
EN INSPECTIERAPPORT 

Regelmatige onderhoudsinspecties moeten dagelijks, 
driemaandelijks, halfjaarlijks (om de 6 maanden) en jaarlijks 
plaatsvinden. Gebruik de tabel om u te helpen zich aan een 
routine-onderhoudsschema te houden. 

Tabel 10-2 

INSPECTIE-INTERVAL 
INSPECTIEPROC

EDURES 

Elke dag of elke 8 uur A 

Elk kwartaal of elke 250 uur A+B 

Om het half jaar of elke 500 uur A+B+C 

Elk jaar of elke 1000 uur A+B+C+D 

1. Verdeel het reparatie- en inspectierapport in vier delen 
(A, B, C en D) overeenkomstig de tijdsvereisten van het 
onderhoudsschema en de vereisten van de 
onderhoudsprocedure. 

2. Het reparatie- en inspectierapport bevat de 
inspectietabel van elke regelmatige inspectie. 

3. Maak een kopie van het reparatie- en inspectierapport 
voor elke inspectie. Bewaar de ingevulde tabellen 
gedurende 10 jaar of tot de machine niet meer in gebruik 
is of zoals vereist door de eigenaar/het bedrijf/de 
beheerder van de machine. 

4. Gebruik de volgende tabel om de resultaten te noteren. 
Kruis na het voltooien van elk onderdeel het juiste vakje 
aan. 

5. Noteer de inspectieresultaten. Indien één van de 
inspectieresultaten "NEE" is, moet de machine worden 
stopgezet en opnieuw worden geïnspecteerd nadat de 
reparatie is voltooid, en moet dit worden aangegeven in 
het vakje "inspectie". Selecteer de juiste 
inspectieprocedure op basis van het inspectietype. 

Tabel 10-3 

REPARATIE- EN INSPECTIERAPPORT 

Model  

Serienummer  

3. Noteer de inspectieresultaten. Indien één van de 
inspectieresultaten "NEE" is, moet de machine 
worden stopgezet en opnieuw worden 
geïnspecteerd nadat de reparatie is voltooid, en 
moet dit worden aangegeven in het vakje 
"inspectie". 

Tabel 10-1 
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REPARATIE- EN INSPECTIERAPPORT 

Checklist A procedures 

Items 
JA/Machine is in 

goede staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

A-1 Inspecteer alle 
handleidingen 

    

A-2 Inspecteer alle stickers     

A-3 Inspecteer beschadigde, 
losse of zoekgeraakte 
onderdelen 

    

A-4 Inspecteer het hydraulische 
olieniveau 

    

A-5 Inspecteer de hydraulische 
olielekkage 

    

A-6 Functionele tests     

A-7 Inspecteer het accuniveau     

A-8 Inspecteer de verhoogde 
limietfunctie 

    

A-9 Voer onderhoud uit na 30 
dagen 

    

 

Checklist B procedures 

Items 
JA/Machine is in 

goede staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

B-1 Inspecteer elektrische 
bedrading 

    

B-2 Inspecteer de accu     

B-3 Inspecteer velg, band en 
bevestigingsmiddelen 

    

B-4 Inspecteer hydraulische olie     

B-5 Test remsysteem     

B-6 Controleer de handmatige 
vrijgave van rem 

    

B-7 Inspecteer de bouten van 
lager van draaikrans 

    

B-8 Smeer de lager van 
draaikrans 

    

B-9 Inspecteer luchtfilter van 
hydraulische tank 

    

B-10 Vervang hogedrukfilter     

B-11 Inspecteer olieniveau van 
aandrijfvertraging 
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REPARATIE- EN INSPECTIERAPPORT 

B-12 Inspecteer olieniveau van 
draaikransvertraging 

    

B-13 Test actietijd van giek     

B-14 Test rijsnelheid     

B-15 Test nooddaalfunctie     

B-16 Test cilinderafwijking test 
kantelbeveiligingssysteem 

    

 

Checklist C procedures 

Items 
JA/Machine is in goede 

staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

C-1 Vervang luchtfilter van 
hydraulische olietank 

    

C-2 Test weegsysteem     

 

Checklist D procedures 

Items 
JA/Machine is in goede 

staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

D-1 Inspecteer slijtplaten van 
giek 

    

D-2 Smeer draaikranslager en 
zwenktandwiel 

    

D-3 Vervang hydraulische olie     

D-4 Vervang zuigfilter van 
hydraulische tank 

    

D-5 Inspecteer basisstructuren     

 

Gebruiker  

Handtekening 
inspecteur 

 

Datum inspecteur  

Titel inspecteur  

Bedrijf inspecteur  



 

SYMBOLENKAART 

BIJLAGE 1: SYMBOLEN EN 
BESCHRIJVING 

Lees 
onderhoudshandleiding 

Ankerpunt staat slechts 1 
persoon toe om vast te 

maken 

Windsnelheid Gevaren voor 
chemische 

brandwonden 

Zet het wiel vast 

Lees 
bedieningshandleidin

g 

Voeg smeermiddel 
toe 

Gevaar voor 
verbrijzeling - Draag 

werk 
 

schoenen 

Gevaar van hete 
hogedrukvloeistoffen 

Wind 

 Gevaren op 
brandwonden 

Houd een veilige afstand 
van hoge temperaturen 

Uittrekken-
openen 

Indrukken-sluiten 

Indrukken-openen 
Loslaten-sluiten 

Hydraulisch olieniveau - laag 
 

niveau 

Hydraulisch olieniveau - 
hoog niveau 

Temperatuur Vervang de banden van 
 

dezelfde specificatie 

Alleen getraind 
onderhoudspersoneel heeft 

toegang tot het schot 

Gevaren voor elektrocutie op 
het platform 

Gevaren voor elektrocutie 
op de grond en het platform 

Gevaren voor kantelen - 
Vermijd oneffen terrein 

Gevaren voor kantelen-
Vermijd oneffen terrein 

Gevaren voor kantelen - 
Gebruik de machine nooit 

bij harde rukwind 
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Gevaren voor kantelen - 
Gebruik de machine 

nooit bij harde 
rukwind. 

Gevaren voor kantelen 
- Duw of trek nooit 

 
voorwerpen buiten het 

platform 

Gevaren voor kantelen - Hang 
nooit voorwerpen 

 
aan het platform 

Gevaren voor aanrijding- 
Breng nooit het platform 
naar omhoog zonder te 

controleren of er 
 

zich obstakels boven het 
hoofd bevinden 

Explosiegevaar door 
voorverhitting motor 

Gevaren voor verbrijzeling - 
Houd handen uit de buurt van 

 
nabijgelegen voorwerpen 

wanneer 
 

het platform wordt omhoog 
gebracht 

Voeg geen ether of andere 
startadditieven toe aan een 
machine met een bougie 

ONDERHOUD 

Gevaren voor kantelen - 
Plaats nooit ladders en 

steigers op het 
 

platform 

Gevaren voor aanrijding- 
Breng nooit het platform 
naar omlaag zonder te 

controleren of er 
 

zich obstakels in de buurt 
bevinden 

Valgevaren-Klim nooit op de 
relingen van 

 
het platform 

Valgevaren-Klim nooit op 
de giek 

Blijf uit de buurt van het 
draaiende platform 

Alleen professioneel 
onderhoudspersoneel mag 
het onderhoud uitvoeren 

Draag beschermende 
kleding en een bril 

Gevaar op brandstofexplosie 

De zijwaartse kracht Gevaren voor elektrocutie Gevaar op accu-
explosie 

Niet roken Niet roken 

Draagcapaciteit 
platform 

Hydraulische oliefilter Belasting van band tot 
grond 

Bevestigingspunten Verbeterpunt 

Gebruik geen beschadigde 
koorden 

Gereedschap of gewicht 
Snel/hoge snelheid Langzaam/lage 

snelheid 

Claxon 

GTZZ14EJ&16EJ bedieningshandleiding © Aug 2020 



 

GTZZ14EJ&16EJ bedieningshandleiding © Aug 2020 

VOORBEREIDEN VAN HET WERKRAPPORT VOOR LEVERING 

Model  

Serienummer  

Inspectie-item JA/Machine is in goede staat 
NEE/Machine heeft schade of 

defect 
GEREPAREERD/Machine is 

gerepareerd 

Inspectie voor bediening    

Onderhoudsprocedure    

Functionele inspectie    

Koper/huurder van de machine  

Handtekening inspecteur  

Titel inspecteur  

Bedrijf inspecteur  

OPMERKING: 

1. Bereid de machine voor op de levering, waaronder het uitvoeren van een inspectie voor levering, het volgen 
van de onderhoudsprocedures en het uitvoeren van functionele inspecties. 

2. Gebruik de tabel om de resultaten te noteren. Kruis na het voltooien van elk onderdeel het juiste vakje aan. 

3. Noteer de inspectieresultaten. Indien één van de inspectieresultaten "NEE" is, moet de machine worden 
stopgezet en opnieuw worden geïnspecteerd nadat de reparatie is voltooid, en moet dit worden aangegeven 
in het vakje "inspectie". 

BIJLAGE 2: VOORBEREIDEN VAN HET 
WERKRAPPORT VOOR LEVERING 
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BIJLAGE 3: REPARATIE- EN 
INSPECTIERAPPORT 

REPARATIE- EN INSPECTIERAPPORT 

Model  

Serienummer  

Checklist A procedures 

Items 
JA/Machine is in 

goede staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

A-1 Inspecteer alle 
handleidingen 

    

A-2 Inspecteer alle stickers     

A-3 Inspecteer beschadigde, 
losse of zoekgeraakte 
onderdelen 

    

A-4 Inspecteer het hydraulische 
olieniveau 

    

A-5 Inspecteer de hydraulische 
olielekkage 

    

A-6 Functionele tests     

A-7 Inspecteer het accuniveau     

A-8 Inspecteer de verhoogde 
limietfunctie 

    

A-9 Voer onderhoud uit na 30 
dagen 

    

 

Checklist B procedures 

Items 
JA/Machine is in 

goede staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

B-1 Inspecteer elektrische 
bedrading 

    

B-2 Inspecteer de accu     

B-3 Inspecteer velg, band en 
bevestigingsmiddelen 

    

B-4 Inspecteer hydraulische olie     

B-5 Test remsysteem     

B-6 Controleer de handmatige 
vrijgave van rem 

    

B-7 Inspecteer de bouten van 
lager van draaikrans 
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REPARATIE- EN INSPECTIERAPPORT 

B-8 Smeer de lager van 
draaikrans 

    

B-9 Inspecteer luchtfilter van 
hydraulische tank 

    

B-10 Vervang hogedrukfilter     

B-11 Inspecteer olieniveau van 
aandrijfvertraging 

    

B-12 Inspecteer olieniveau van 
draaikransvertraging 

    

B-13 Test actietijd van giek     

B-14 Test rijsnelheid     

B-15 Test nooddaalfunctie     

B-16 Test cilinderafwijking test 
kantelbeveiligingssysteem 

    

 

Checklist C procedures 

Items 
JA/Machine is in goede 

staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

C-1 Vervang luchtfilter van 
hydraulische olietank 

    

C-2 Test weegsysteem     

 

Checklist D procedures 

Items 
JA/Machine is in goede 

staat 
NEE/Machine heeft 

schade of defect 
GEREPAREERD/Machi

ne is gerepareerd 
Probleemomschrijving 

D-1 Inspecteer slijtplaten van 
giek 

    

D-2 Smeer draaikranslager en 
zwenktandwiel 

    

D-3 Vervang hydraulische olie     

D-4 Vervang zuigfilter van 
hydraulische tank 

    

D-5 Inspecteer basisstructuren     

 

Gebruiker  

Handtekening 
inspecteur 

 

Datum inspecteur  
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REPARATIE- EN INSPECTIERAPPORT 

Titel inspecteur  

Bedrijf inspecteur  



  

Altijd voor betere 
toegankelijkheidsoplossingen 

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 
Nr.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, Changsha, Hunan, China 

0086-400-601-5828 (Verkoop) / 0086-400-608-1289 (Service) 

Noord-Amerikaanse 
dochteronderneming 
Sinoboom North American LLC 
310 Mason Creek Drive unit #100 
Katy, TX 77450, VS 
Tel: (281) 729-5425 
E-mail: info@sinoboom.us 

Europese dochteronderneming 
Sinoboom B.V. 
Nikkelstraat 26, NL-2984 AM Ridderkerk, Nederland 
Tel: +31 180 225 666 
E-mail: info@sinoboom.eu 

Koreaanse 
dochteronderneming 

 
Sinoboom Korea Co., Ltd. 
95, Docheong-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, 
Gyeonggi-do, Republiek Korea 
Tel: 010-8310-8026 
E-mail: ka1@sinoboom.com 

Australische 

dochteronderneming 
Sinoboom Intelligent Equipment 
Pty Ltd. 
50/358 Clarendon St, South Melbourne 
VIC 3205, Australië 
E-mail: au@sinoboom.com 

Singaporese dochteronderneming 
Star Access Solutions Pte. Ltd. 

112 Robinson Road #03-01 Robinson 112 
Singapore 068902 
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