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Tigieffe  מודה לך על הרכישה של אחד ממגוון מוצריה ומזמינה אותך לקרוא את המדריך הזה. כאן תמצא את כל המידע הנחוץ לצורך
שימוש הולם במכונה שנרכשה. לכן, מומלץ לציית להנחיות ולקרוא את המדריך במלואו. יש לשמור את המדריך במקום מתאים שבו לא ייגרם 

ר שינוי ללא הודעה מראש או מחויבויות אחרות, במטרה להוסיף את השינויים והשיפורים ליחידות שכבר לו נזק. תוכן המדריך עשוי לעבו
 נמסרו ללקוחות. אין לשכפל או לתרגם את המסמך מבלי לקבל מאתנו תחילה הרשאה כתובה לכך מהבעלים.
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 הקדמה .1
 
במדריך השימוש והתחזוקה מובאות הנחיות כלליות עבור כל דגמי המכונות המצוינים בעמוד השער. משום כך, ייתכן שחלק מתיאורי 
החלקים, וכן ממערכות הבקרה והבטיחות, לא יהיה תקף לגבי המכונה שלך, אם משום שאספקתם מתבצעת על פי דרישה ואם משום שאינן 

או את \. שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את המוצר וAIRO-Tigieffe s.r.lפיתוח הטכנולוגי, זמינות. כדי להדביק את קצב ה

 מדריך השימוש והתחזוקה, מבלי לעדכן את היחידות שכבר נמסרו ללקוחות.

 
 

 היבטים משפטיים .1.1

 

 מסירת המכונה  .1.1.1

 
 (, המכונה נמסרת בשלמותה יחד עם: EUבמדינות החברות באיחוד האירופי )

 יך השימוש והתחזוקה בשפה שלךמדר 

  סימון תו תקןCE על המכונה 

  הצהרת תאימות מקורית שלCE הקהילה האירופית 

 תעודת אחריות 

 
 באיטליה בלבד:

  מסירת הצהרה לארגוןINAIL על הכנסה לפעולה 

  רשימה מחלקותINAIL המקומיות 

 הצהרה על ביצוע בחינות פנימיות 

 
נפרד מהמכונה, ויש לשמור עותק ממנו יחד עם עותקים מהמסמכים המאשרים את -והתחזוקה הוא חלק בלתילתשומת לבך: מדריך השימוש 

ביצוע הבדיקות התקופתיות במכונה עצמה, בתא המתאים לכך. במקרה של העברת בעלות יש להעביר תמיד יחד עם המכונה גם את מדריך 
 השימוש והתחזוקה.

 
 

 ונה, בדיקות תקופתיות נוספות והעברת בעלותהצהרה על הכנסה לפעולה, בדיקה ראש .1.1.1

 
המחויבויות המשפטיות של בעל המכונה משתנות כתלות במדינה שבה היא מוכנסת לפעולה. מומלץ על כן לברר עם הגופים האחראים על 

וק המסמכים ואת הבטיחות בתעשייה מהם הנהלים התקפים במדינתך. הסעיף האחרון במדריך הוא "לוח בדיקות" אשר נועד לשפר את תי
 תיעוד השינויים.

 
 

 הצהרה על הכנסה לפעולה ובדיקה ראשונה .1.1.1.1
 

המקומי המתאים על השימוש במכונה, ולהעביר אותה לבדיקות חובה תקופתיות.  INAILבאיטליה בעל במת הרמה נדרש להודיע לארגון 

זמן זה הביקורת אינה מבוצעת, המעסיק יכול -פרקתוך שישים יום ממועד הגשת הבקשה. אם בתום  INAILהבדיקה הראשונה תבוצע ע"י 

בדיקות ההמשך תבוצענה ע"י הגופים הנ"ל תוך  )הגוף המקומי לענייני בריאות( או שירותים פרטיים או ציבוריים מוסמכים.  ASLלערב את 
תים פרטיים או ציבוריים זמן זה חולף מבלי שהבדיקות מבוצעות, המעסיק רשאי לפנות לשירו-יום ממועד הגשת הבקשה. אם פרק 30

( ARPAאו  ASL/USLמוסמכים. הבדיקות מתבצעות בתשלום, והמעסיק )בעל המכונה( יחויב בעבורן. ייתכן שמועצות הפיקוח המקומיות )

מוסדות ייעזרו בשירותים פרטיים או ציבוריים מוסמכים לצורך ביצוע הבדיקות. השירותים הציבוריים מאצילים מתחומי אחריותם ל INAILוכן 
 הפרטיים המוסמכים, אשר כפופים ישירות לגוף הציבורי המפקח על פונקציה זו.

 
כדי להצהיר על הכנסת המכונה לפעולה באיטליה, שלח את הטופס שמגיע יחד עם יתר המסמכים במסגרת מסירת המכונה, כדבר דואר 

 רשום המצריך אישור מסירה.
 

INAIL נה תבוצע לפני מילוי "גיליון הזיהוי הטכני", שבו מצוינים רק הפרטים המתקבלים ממכונות יקצה מספר סידורי כאשר הבדיקה הראשו

 שכבר פועלות או שניתן למצוא במדריך. המסמך הזה יהווה חלק בלתי נפרד מתיק מסמכי המכונה.
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 בדיקות תקופתיות נוספות.1.1.1.1
 

להגיש בקשה לביצוע ביקורת תקופתית באמצעות פנייה בדואר הבדיקות השנתיות הן בדיקות חובה. באיטליה בעל במת ההרמה נדרש 

יום לפני תום שנה  20או שירותים פרטיים או ציבוריים מוסמכים אחרים( לפחות  ASL /USLרשום למועצת הפיקוח המקומית המתאימה )

 אחת ממועד הבדיקה הקודמת.
 

שנמצא מחוץ לתחום שיפוטה של מועצת הפיקוח הרגילה, בעל  שים לב: אם מכונה שאין עבורה מסמך ביקורת תקף אמורה לעבור לאזור
 המכונה צריך להגיש את הבקשה לבצע ביקורת שנתית למועצת הפיקוח שהטריטוריה החדשה נמצאת בתחום שיפוטה.

 
 

 העברות בעלות .1.1.1.1
 

או  ASL /USLהמתאימים ) במקרה של העברת בעלות )באיטליה(, הבעלים החדש של במת ההרמה נדרש לדווח לגופי הביקורת המקומיים
 שירותים פרטיים או ציבוריים מוסמכים אחרים( על הבעלות על המכונה באמצעות העברת עותק של:

 .הצהרת תאימות שהופקה ע"י היצרן 
 .הצהרה על ההכנסה לפעולה שבוצעה ע"י הבעלים הראשון 

 
 

 הדרכה ומידע עבור מפעילים  .1.1.1
 

ו להיות מפעילי הציוד יעברו הדרכה ספציפית מתאימה, כדי שיוכלו להשתמש בבמת ההרמה המעסיק צריך לדאוג לכך שהעובדים אשר ימונ
 הניידת בצורה הולמת ובטוחה, וכן למנוע את הסיכונים הנגרמים ע"י אנשים אחרים.

 
 

 הבחינות המבוצעות בטרם המסירה.1.1
  

 לפני הכנסתן לשוק, כל במת הרמנה ניידת עוברת את הבחינות הבאות:

  בלמיםבחינת 

 בחינת עומס יתר 

 בחינה תפעולית 

 
 

 שימוש מיועד.1.1
 

 נשיאת:\המכונה המתוארת המדריך הזה הנה במת ההרמה הניידת, והיא מיודעת להרמת

 חומר )באזורים הנקראים "משטח העמסה נייד" וכן "מרחב העמסת קרקע"(  -
 מפעיל )בתוך במת ההרמה( -

או חומרים בעלי צורה הומוגנית בעלי מידות \איסוף, העמסה, פריקה של חומרים ארוזים ולפיכך, המכונה מיועדת הן לפעולות ידניות של 
 ומשקל מופחתים, והן עבור פעולות עבודה בגובה.

 הכושר המירבי המותר מחולק כלהלן: 

 90 ק"ג חומר על משטח ההעמסה הנייד 

 130 ק"ג חומר על מרחב העמסת הקרקע 

 120 ק"ג בעמדת המפעיל 

לחרוג מגודלי הכושר המירבי המותר המצוין בלוחית שעל הבמה. ניתן לגשת לבמת העבודה רק ממצב הגישה, כלומר אסור בהחלט 
 כשהבמה מונמכת לגמרי. אסור בהחלט לגשת לבמת העבודה שלא במצב גישה.

ר להרים מדי פעם או בתוך היקף מרחב העמסת הקרקע. מות\המטענים חייבים להיות ממוקמים בתוך היקף משטח ההעמסה הנייד ו
מטענים בעלי ממדים גדולים יותר, בתנאי שהכושר המירבי מופחת בהתאם והמטען מאובטח כפי שצוין בפרקים הבאים. אסור להרים 

 מטענים תלויים ממבני ההרמה, גם אם בתוך הכושר המרבי.

ללא מכשולים, חורים ומדרגות ובתנאי תאורה  ניתן להשתמש במשאית בתוך אזור פנים בלבד )ללא רוח כלשהי( על רצפה אופקית ושטוחה,
 מספקים.

 מפעיל שעל במה למשוך חבלים, כבלים וכו'(.לכאשר היחידה נעה עם הבמה מורמת, אל תפעיל עומסים אופקיים )אסור 
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ם במה בקירוב מעל העומס הנקוב ע 30%מערכת בקרת עומס מפסיקה את הפעולה הרגילה של היחידה אם העומס המורם עולה בכדי 
 מורמת )ראה פרק "כללי שימוש כללים"(.

רכב רגילים. הקפד תמיד להציב שילוט מתאים מסביב לאזור העבודה במקרה -אסור להשתמש במכונה באזורים שקיימת בהם תנועת כלי
 של שימוש במכונה במקומות ציבוריים.

 המכונה אינה מיועדת לגרירת משאיות וכלי רכב אחרים.

 

 

אל תשתמש במכונה למטרות השונות מאלו שעבורן תוכננה, אלא אם כן הגשת בקשה וקיבלת 
 .מהיצרן אישור בכתב לעשות כן

 אם הכרחי לגרוט את היחידה, יש לעמוד בתקנות המקומיות התקפות.
 

 נטישה בגובה .1.1.1
 

הנובעים עקב "נטישה בגובה" היות ועמדת הגישה היחידה הבאה בחשבון במות עבודה המרוממות אינן מתוכננות תוך התחשבות בסיכונים 
 היא כאשר הבמה מונמכת לחלוטין. בגלל הסיבה הזאת הפעילות הזאת אסורה בהחלט.

אבל קיימות נסיבות חריגות בהן המפעיל צריך להיכנס אל או לצאת מבמת העבודה שלא בעמדת הגישה. הפעילות הזאת מוגדרת לרוב 
 שה בגובה".בתור "נטי

 
הסיכונים הקשורים עם "נטישה בגובה" אינם תלויים אך ורק במאפיינים של במת העבודה; ניתוח סיכונים מיוחד שפותח על ידי המעביד  

 רשאי להסמיך את השימוש הספציפי הזה תוך התחשבות בין היתר:

 
 ;המאפיינים של סביבת העבודה 

 עיגון עבור אנשים שעובדים בחוץ; האיסור המוחלט שקילת במת העבודה בתור נקודה 

  השימוש במכונה בשיעור שלxx%  מהביצועים שלה על מנת למנוע מכוחות נוספים שנוצרו על ידי פעולה מסוימת או כיפוף של
 מבנה להוציא את נקודת גישה מאזור הפריקה. יש לספק בעניין זה כמה בדיקות ראשוניות על מנת להגדיר את המגבלות האלה;

  הליך פינוי ספציפי במקרה חירום )לדוגמה מפעיל תמיד בבמת העבודה ועוד אחד לוח הבקרה הקרקעי בעוד מפעיל שלישי יש ספק
 נוטש את הבמה המורמת(;

 ;יש לספק הכשרה ספציפית לצוות הן בתור מפעיל והן בתור אדם מוסע 

 ם הנכנסים אל או יוצאים מתוך הבמה.יש לצייד את אזור הפריקה בכל המכשירים הדרושים למניעת סיכון נפילת האנשי 

 
שעשוי  -שנושא באחריות מלאה לכך  -האמור לעיל אינו מהווה אישור רשמי מהיצרן עבור "נטישה בגובה" אך מיועד להעניק מידע למעסיק 

 להיות שימושי לתכנון הפעילות החריגה הדופן הזאת.

 
 

 תיאור המכונה.1.1
 

 היא במת עבודה מתרוממת ניידת, שכוללת: המכונה המתוארת במדריך השימוש והתחזוקה 

 ;שלדה ממונעת המצוידת בגלגלים 

 .מבנה הגבהה אנכית טלסקופי המופעל על ידי צילינדר הידרולי יחיד 

 .)במת עבודה )עמדת המפעיל 

 שינוע חומר.\משטח העמסה להרמת 

גלי הנעה אחוריים ושני גלגלי סרק והיגוי קדמיים. המכונה ממונעת, כדי לאפשר את תנועתה )ראה "הוראות שימוש"(, והיא כוללת שני גל
ההיגוי אפשרי הודות לדיפרנציאל בין מנוע ההינע בעלת התמסורת הימני לבין מנוע ההינע בעלת התמסורת השמאלי. הבלימה האוטומטית 

 מובטחת על ידי בלמי החניה, המופעלים אוטומטית עם שחרור בקרות הנסיעה.

של מבנה ההתארכות הטלסקופי פועל בכיוון יחיד, ולכן תנועת ההנמכה של עמדת המפעיל מתרחשת על ידי כוח צילינדר ההגבהה ההידרולי 
הכבידה. לצילינדר יש שסתום סולנואידי לבטיחות המחובר בצמוד לו. תכונות אלה מאפשרות לשמור על המטען במצבו )עמדת המפעיל 

 נפרץ בטעות. המתרוממת ומשטח ההעמסה( גם אם צינור ההספקה הגמיש

 מ"מ(. 150מ"מ; גובה לוחות כף הרגל הנו   1100הבמה מצוידת במעקות ובלוחות כף רגל בגובה התקני )גובה המעקות הנו 

 משטח ההעמסה הקדמי עשוי להיות משני סוגים:
 בטיחות מופעל קפיץ.מופעל ידנית: המפעיל מחליט מראש את גובה משטח ההעמסה, ולאחר מכן הוא מקבע אותו שם באמצעות פין  -
ההנמכה הממוקמת על הבמה, אשר מפעילה \הפעלה חשמלית: ניתן לשנע חשמלית את משטח ההעמסה באמצעות בקרות ההגבהה -

 מגבה מכני המצויד בבלם עצירה אוטומטי.
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 לוחות בקרה.1.1
 

 המכונה מצוידת שני לוחות בקרה:

  מפתח לבחירת לוח הבקרה ולהפעלת היחידה.-בבוררבבמה עצמה, לשימוש הרגיל במכונה. היא מצוידת גם 

  השלדה כוללת:  בקרת החירום כדי להנמיך או לעצור את היחידה במצבי חירום, מתג לביטול בלמי החניה במקרה של גרירת
 חירום.

 
 

 מערכת ההנעה.1.1
 

עם תמסורת ומשאבה חשמלית. הן הידרולית המורכבת מצוברים נטענים, מנועים חשמליים -המכונות מונעות באמצעות מערכת אלקטרו
המערכת ההידרולית והן המערכת החשמלית מצוידות בכל ההגנות הנחוצות )ראה תרשימי המעגל החשמלי וההידרולי המצורפים למדריך 

 הזה(.

 
 

 חיי המכונה, הגריטה והוצאה משימוש.1.1
 

שנים.  במהלך התקופה  10החיים המתוכנן שלה הוא כאשר המכונה נמצאת בשימוש הולם ומתוחזקת כראוי בסביבות הפעלה רגילות, אורך 
 שיפוץ מקיפים.\הזאת, היצרן מחויב לבצע ביקורת

 אם הכרחי לגרוט את היחידה, יש לעמוד בתקנות המקומיות התקפות.  
 המקומי. ARPAהמקומי או לארגון  ASL/USLההוצאה משימוש לארגון \באיטליה יש להודיע על הגריטה

מחלקים מתכתיים קלים לזיהוי )רוב החלקים עשויים פלדה, והחטיבות ההידרוליות עשויות אלומיניום(. כך ביכולתנו  המכונה מורכבת בעיקר
 מהמכונה ניתנים למחזור. 90%להצהיר כי 

 

 

בתקנים האירופיים לגבי כיבוד הסביבה והשלכת פסולת, ובתקנים המחליפים אותם 
 נקבעו קנסות מנהליים ופליליים כבדים במקרה של עבירה על החוק. ת החברותבמדינו

הוצאה משימוש, הקפד לפעול בהתאם לדרישות המפורטות \במקרה של גריטה
 בתקנות החלות, במיוחד בנוגע לחומרים כגון שמן הידרולי ומצברים.
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 זיהוי.1.1
 

טיפול, ציין תמיד את המידע המופיע בלוחית המספר הסידורי. יש להחליף את  כדי לאפשר את זיהוי המכונה, בפנייה לקבלת חלקי חילוף או
הלוחית )וכן את המדבקות השונות המודבקות למכונה( בהקדם האפשרי כאשר היא אובדת או כאשר לא ניתן לקרוא את הכתוב בה. כדי 

קום של הלוחית ושל המספר הסידורי המוטבע לאפשר לזהות מכונות שלא קיימת בהן לוחית, המספר הסידורי מוטבע גם בשלדה. המי
 מוצגים בתצלום הבא. נתוני המכונה העיקריים שהמדריך הזה מתייחס אליהם נמצאים בתיבות הבאות:

 

 שנה: _________________ שלדה: __________________ דגם: _________________

 
 

                                             

 
 

 

 
 

 
 

 1איור 

 
  

XX 

XX

XX

XX 
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 מיקום החלקים הראשיים.1.1
 

 

 
 2איור 

 
 משטח העמסה )ידני או ממונע( (1
מגבה מכני )אופציונלי עבור הנעת משטח העמסה  (2

 ממונע(
 העמסה קרקעימרחב  (3
 אורות מהבהבים )אופציונליים( (4
 התרעת תנועה (5
 גלגלים מסתובבים במישור (6
 גלגלי הינע ומנועי הינע בעלי ממסרה (7
 וולט של מטען המצברים 230שקע כוח  (8
 ידית בקרה להנמכת חירום (9

 M1מפסק מיקרו  (11

 שלדת קרקע עם (11
 משאבה חשמלית  
 שסתום סולנואיד לבקרת הנמכה  
 מצבר  
 מד נטייה;  
 מטען מצברים  
 יחידת בקרה חשמלית  

 מבנה הגבהה טלסקופי וצילינדר הגבהה (12
 לוח הבקרה בבמה (13
 במת עבודה  (14

 )מפסק גבול הגבהה( M3מפסק מיקרו  (15

 )בקרת שערים( M14-M15מפסקי מיקרו  (16

)מפסקי גבול משטח  M16-M1מפסק מיקרו  (17
 העמסה ממונע(

 
  

4 
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2 

3 
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 וביצועים(מאפיינים טכניים של מכונות סטנדרטיות )מידות  .1
 

 V6 E מידות:
 

 מ' 5.50 גובה עבודה מירבי 

 מ' 3.50 גובה במה מירבי 

 מ' 4.65 גובה משטח העמסה מירבי בבמה 

 מ"מ 75 מרווח גחון )במרכז השלדה( 

 מ"מ 20  מרווח גחון )מתחת למגיני בורות( 

 מ' 0.5 גובה הבמה להפעלה במהירות בטוחה 

 מ' 0 רדיוס היגוי פנימי 

 מ' 1.35 רדיוס היגוי חיצוני 

 ק"ג  עומס מירבי 

 ק"ג 120 עומס מירבי בבמה       

  1 מספר אנשים המירבי על הבמה 

 ק"ג 90 עומס מירבי משטח העמסה בבמה 

 ק"ג 130 עומס מירבי תא העמסת קרקע 

  (Aמקס. )  גובה מירבי בנסיעה 

 בר 50 לחץ הידראולי מירבי 

 מ"מ Ø305 x 100 אחורייםמידות צמיגי הינע  

 מ"מ Ø200 x 50 מידות צמיגי היגוי קדמיים 

בלתי משאירים  סוג צמיגים חסיני נקר 
 סימנים

 

 x 1.37 x 0.81 מידות להובלה 
1.51 

 מ'

 ק"ג 780 משקל המכונה )ללא עומס( 

   מגבלות יציבות:

 ° 2 הטיה אורכית 

 ° 2 הטיה רוחבית 

 שנ'\מ' (B)  0 מהירות רוח מירבית 

 N 200 כוח ידני מירבי 

 ק"ג 420 עומס מירבי לגלגל 

   ביצועים:

  Gel / AGM (C) סוג מצבר 

-אמפר\וולט x 6 /  180 4 קיבולת ומתח מצבר סטנדרטי 
 שעה

 ק"ג x 32 4 משקל מצבר סטנדרטי 

 אמפר\וולט HF 24/25 פאזי-מטען מצבר חד 

 אמפר 12 זרם נצרך מירבי על ידי מטען המצבר 

 קילו ואט 3 הספק משאבה חשמלית 

 אמפר 160 זרם נצרך מירבי  

 קילו ואט x 0.7 2 הספק מנועים חשמליים 

 אמפר x 30 2 זרם נצרך מירבי  

 קילו ואט 0.125 הספר מנוע משטח העמסה חשמלי )אופציונלי( 

 אמפר 10 זרם נצרך מירבי  

 קמ"ש 6 מהירות נסיעה מירבית 

 קמ"ש 0.8 נסיעה בטוחהמהירות  

 שנ'\מ' 0.1 מהירות הגבהת במה מירבית )עם אדם אחד עליה( 

 שנ'\מ' 0.1 מהירות הנמכת במה מירבית )עם אדם אחד עליה( 

 שנ'\מ"מ 28 מהירות הגבהת שטח העמסה נייד )אופציונלי( 

 שנ'\מ"מ 35 מהירות הנמכת שטח העמסה נייד )אופציונלי( 

 ל' 18 נפח מיכל שמן 

 % 25 שיפוע מירבי 

 C° 50+ טמפרטורת פעולה מירבית 

 C° 20- טמפרטורת פעולה מיזערית 

 
(A) .אפשרות נסיעה עם עמדת מפעיל ומשטח העמסה נייד מוגבהים לגמרי 

(B) .)המכונה מיועדת לשימוש פנים )ללא כל רוח 

(C) Gel  אוAGM .מצברים ללא צורך בתחזוקת מפעיל = 
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 רעידות ורעש.1.1
 

( במקומות העבודה Aבדיקות רעש בוצעו בתנאים העוינים ביותר כדי לבדוק את ההשפעות על המפעיל. רמת הלחץ האקוסטי המשוקלל )

 .70dB(A)אינו עולה על 

 
 באשר לרעידות בתנאי פעולה רגילים: 

  הערך האפקטיבי- RMS -  שנ' בריבוע.\מ 2.5המשוקלל בהתאם לתדר התאוצה הרלוונטי לגפיים העליונות נמוך מאשר 

  הערך האפקטיבי- RMS -  שנ' בריבוע.\מ 0.5המשוקלל בהתאם לתדר התאוצה הרלוונטי לגוף העליונות נמוך מאשר 
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 בטיחות אמצעי .3
 

 (PPEציוד מגן אישי ) .1.1
 

פריטי לבש תמיד ציוד מגן אישי בהתאם לנדרש בתקנות הנוכחיות לעניין בריאות ובטיחות בתעשייה )בפרט, קסדת מגן ונעלי בטיחות הן 
 .חובה(

( שמתאים לפעילות המבוצעת. לפרטים בנוגע לשימוש והתחזוקה PPEהמפעיל או מנהל הבטיחות אחראים לבחור את ציוד המגן האישי )
 דריכים של הציוד עצמו.הנכונים, עיין במ

 אין חובה להשתמש ברתמת בטיחות, פרט למדינות מסוימות שקיימות בהן תקנות ספציפיות בנושא.
 ( נקבע כי חובה להשתמש ברתמת בטיחות.Law Decree 81/08באיטליה, בחוק ההאחדה לעניין הבטיחות ) 
 ונה הבאה.הרתמה מחוברת לאחת מנקודות העיגון המסומנות בתווית, כמוצג בתמ 

 

 
 

 4איור 

 
 

 
 כללי בטיחות כלליים.1.1

 

 

  ומעלה( שקראו בעיון את המדריך הזה מותר להשתמש במכונה. המעסיק אחראי להדרכה. 18רק למבוגרים )בני 

  הבמה מיועדת לשאת אנשים; יש על כן להישמע לתקנות המקומיות הנוכחיות שחלות על מכונות מסוג זה )ראה פרק
1.) 

  הפעלת המכונה צריכה להיעשות ע"י שני אנשים לפחות, כאשר אחד מהם נמצא על הקרקע ומסוגל לבצע את פעולות
 החירום המתוארות במדריך הזה.

  המכונה לבין קווי מתח כמוגדר בפרקים הבאים.שמור תמיד על מרחק בטוח בין 

  הקפד להשתמש במכונה בהתאם לערכי העומס המצוינים בפרק המאפיינים הטכניים. לוחית הזיהוי מציינת את המספר
בשום אופן  העבודה והחומרים.-זמנית, העומס המירבי ומשקל כלי-המירבי המותר של אנשים הנמצאים על הבמה בו

 ים המצוינים.אין לחרוג מן הערכ

   אסור להשתמש במסגרת הבמה או בחלק כלשהו שלה בתור נקודת חיבור הארקה בזמן ביצוע עבודות ריתוך על
 הבמה.

 או ציוד כאשר הבמה אינה נמצאת במצב גישה.\או לפרוק אנשים ו\אסור בתכלית האיסור להעמיס ו 

 והתיקון יבוצעו על ידי אנשי מקצוע מיומנים.או מנהל הבטיחות אחראים לוודא שפעולות התחזוקה \בעל המכונה ו 
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 הוראות שימוש.1.1
 

 כללי .1.1.1
 

 המעגל החשמלי וההידרולי מסופקים כאשר הם כוללים התקני בטיחות מכוילים ואטומים ע"י היצרן:

 

 

לשנות את הכיול של אסור להתערב בכיול של חלקי מערכת החשמל והמערכת ההידרולית, ואסור 
 החלקים האלה.

 

 

  מותר להשתמש במכונה רק באזורים מוארים היטב, לאחר וידוא שהקרקע שטוחה ומוצקה. אסור להשתמש במכונה
 כאשר תנאי התאורה אינם מספקים. מכונה אינה מצוידת במערכת תאורה.

 כל רוח(. המכונה מיועדת לשימוש פנים )ללא 

 .לפני השימוש במכונה בדוק את מצב שלמותה ושימורה 

 .במהלך ביצוע פעולות התחזוקה, אסור לסלק חומרי פסולת לסביבה 

  אסור לבצע טיפולים או פעולות תחזוקה כאשר המכונה מחוברת לרשת החשמל. הישמע להנחיות המופיעות בסעיפים
 הבאים.

 לית מקורות חום או להבות.אסור לקרב למערכת החשמל ולמערכת ההידרו 

 .אסור לחרוג מהגובה המירבי המותר באמצעות הוספת פיגומים, סולמות וכיו"ב 

 .)כאשר המכונה מוגבהת, אסור לקבע אותה למבנים )למשל קורות, עמודים או קירות 

 .אסור להשתמש במכונה בתור מנוף 

 .אסור להשתמש במכונה בתור מעלית 

 הבקרה בבמה, באמצעות המכסה הייעודי האופציונלי( ועל המפעיל במהלך עבודה  הגן על המכונה )בייחוד על לוח
 בתנאי סביבה מזיקים )צביעה, הסרת צבע, התזת חול, שטיפה וכו'(.

 .יש להחנות או לאחסן את המכונה בפנים בלבד, מוגנת מגורמי מזג האוויר 

 ת.אסור להשתמש במכונה באזורים שקיים בהם סיכון לשריפה או התפוצצו 

 .)אסור לשטוף את המכונה בסילוני מים )ציוד לניקוי בלחץ גבוה 

 .אסור להעמיס עומס יתר את הבמה ואת משטחי ההעמסה 

 רכב אחרים ובמבנים סטטיים.-או מגע בכלי\הימנע מהתנגשות ו 

  החומר ניתן להשתמש במכונה במחסנים בעלי גובה מוגבל בלבד, כך שהמפעיל יוכל לשמור תחת שליטה את יציבות
 המאוחסן .

  אסור לעזוב את במת העבודה או לגשת אליה אלא אם היא נמצאת במצב הדרוש לצורך העזיבה או הגישה )ראה
 הפרק "גישה לבמה"(.

 
 

 שינוע .1.1.1
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .לפני שינוע המכונה, ודא שתקעי החיבור מנותקים ממקור החשמל 

  יציבות כלשהי, השתמש במכונה רק על גבי קרקע אחידה ומוצקה. כדי למנוע את התהפכות המכונה, -חוסרכדי למנוע
". בכל אופן, יש לנקוט מגבלות יציבותאל תחרוג מערכי השיפוע המירבי שמצוינים בפרק הנתונים הטכניים בסעיף "

 בזהירות עילאית בזמן התנועה על קרקעות משופעות.

 ( הסיבולת משתנה מדגם לדגם(, מנגנון מהירות הנסיעה הבטוחה מופעל אוטומטית )כל ברגע שהבמה מוגבהת

 (.EN280:2001הדגמים הכלולים בחוברת ההדרכה הזאת עברו בהצלחה בדיקות יציבות בהתאם לתקן 

  כאשר הבמה מוגבהת יש לנסוע במכונה רק על קרקע אחידה, תוך וידוא שאין בקרקע בורות או מדרגות והתחשבות
 ידות הכלליות של המכונה.במ

 להפעיל על הבמה עומסים אופקיים )אסור \בזמן הנסיעה במכונה שהבמה שלה מוגבהת, אסור למפעילים להניח
 למפעילים על הבמה למשוך חבלים, כבלים וכו'(.

 .אסור להשתמש במכונה באופן ישיר בכביש 

   (. האדם היחיד המותר במכונה הוא המפעיל "שימוש מיועד 1.2אין להשתמש במכונה להסעת בני אדם )ראה סעיף"
 בעמדת המפעיל.

 " תכונות טכניות", ורק עם עמדת  2בצע תנועות על רמפות בעלות שיפוע מעלה או מטה שאינו עולה על המצוין בפרק
 מפעיל מונמכת.

 .אסור להשתמש במכונה כמכשיר גרירה 

 .ודא שאין מכשולים או עצמים מסוכנים אחרים באזור ההפעלה 

 זמן ההגבהה שים לב במיוחד לאזור שמעל למכונה, כדי למנוע מעיכה או התנגשות.ב 
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 הליכי תפעול .1.1.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 יציב. ניתן לחדש את -במכונה קיימת מערכת בקרת נטייה שמנטרלת את מנגנון ההגבהה במקרה של מיצוב בלתי
המכונה למיצוב יציב. אם ההתרעה הקולית והנורית האדומה בלוח הבקרה בבמה מופעלות,  העבודה רק לאחר העברת

המשמעות היא שמיצוב המכונה אינו נכון )ראה הסעיפים הרלוונטיים בפרק "הוראות שימוש"(. על מנת לחזור 
הת, פעולת להשתמש במכונה יש להעביר אותה למצב מנוחה בטוח. אם התרעת הנטייה מופעלת כאשר הבמה מוגב

 הבמה האפשרית היחידה היא הנמכת הבמה.

   המכונה מצוידת בבקר עומס יתר המונע את כל תנועות המכונה במקרה של עומס יתר כאשר הבמה מוגבהת. ניתן
להשתמש מחדש בבמה רק לאחר תיקון החריגה מהעומס המותר. התרעה קולית בהפעלת לוח הבקרה בבמה 

 הסר את העומס החורג לפני החזרה לפעולה. מצינת שהמכונה במצה עומס יתר.

  המכונה יכולה להיות מצוידת לחלופין או ביחד עם שני התקנים למניעת גזירה ומחיצה בין השלדה והבמה בזמן
 ההנמכה.

מ' בקירוב מהקרקע. במצב  0.5תנועת הנמכת הבמה מופסקת אוטומטית כאשר משטח ההליכה מגיע לגובה של  .1
תריעה אודות הסכנה על ידי הגברת התדירות. המפעיל שעל הבמה צריך לשחרר את בקרת הזה התרעת התנועה מ

שנ' בקירוב( על מנת לבצע את המשך ההנמכה, שנעשה באופן הבא:  3ההנמכה ולהמתין עד לכיבוי ההתרעה הקולית )
התנועה מושהית  ההתרעה הקולית והתקן האזהרה )אם קיים( נכנסים מיד לפעולה, בתדירות גבוהה מהרגיל, בעוד

שניות בקירוב. התהליך המתואר למעלה מתחיל גם בכל הפעלה של בקרת ההנמכה כאשר הבמה נמצאת  1.5בכדי 
 מתחת לגובה העצירה האוטומטית. )ראה פרק "הגבהה והנמכה"(.

עוקת הפלסטיק הממוקמת על שלדה שמתחת לבמת העבודה מותקנת בקפיצים ומבוקרת על ידי מפסקי מיקרו.  .2 
לחץ כלשהו על העוקה הזאת )לדוגמה, כף רגל מונחת( גורם להפעלה של נורית התרעה האדומה ושל ההתרעה 

 הקולית, ומשבית את בקרת ההנמכה של במת העבודה.

 צוידים במפסקי מיקרו לבקרת המצב הסגור. כאשר שער אחד או שניהם אינם שערי הכניסה של עמדת המפעיל מ
 סגורים לחלוטין:

a) .כאשר הבמה מונמכת לגמרי, הגבהת הבמה מושבתת אך הנסיעה עדיין אפשרית 

b) .אם הבמה מוגבהת, כל התנועות מושבתות 

 20%מצבר יורדת לכדי למכונה התקן לבדיקת רמת הטעינה של המצבר )התקן הגנת מצבר(: כאשר רמת טעינת ה ,
המפעיל על הבמה מקבל חיווי על כך באמצעות המחוון הקיים. ההגבהה מנוטרלת במצב הזה. יש לטעון מיד את 

 המצבר.

 .אסור להישען על מעקות המגן של הבמה 

 .אן ללבוש בגדים מנופחים או תלויים 

 המפעיל הנמצא עליה צריך להקפיד ודא שאין איש, פרט למפעיל, באזור הפעולה של המכונה. בזמן הזזת הבמה ,
 במיוחד להימנע מכל מגע עם העובדים שנמצאים על הקרקע.

  במהלך ההפעלה באזורים ציבוריים, כדי למנוע מאנשים שאינם העובדים להתקרב למכונה ולהימצא בסכנה, הצב 

 .מסביב לאזור העבודה מחסומים או שילוט מתאים אחר 

 
 

 
 

  הגבה את הבמה רק אם המכונה ניצבת על גבי משטח אופקי ומוצק. סע במכונה שהבמה שלה מוגבהת רק אם הקרקע
 מוצקה ואופקית.

  בסיום כל הפעלה של המכונה, הוצא תמיד את המפתחות מלוח הבקרה ושמור אותם במקום בטוח כדי למנוע מאנשים 
 

 להשתמש בה. מורשים-בלתי 

  המטענים המורמים על משטח העמסה חייבים להימצא בתוך שוליים הפנימיים של פני השטח שלו. מותר להרים מדי
פעם מטענים בעלי ממדים גדולים יותר, בתנאי שהכושר המירבי מופחת בהתאם והמטען מאובטח כפי שצוין בפרקים 

 הבאים.

 במשקל אינו עולה על העומס המירבי המותר.יש להרים מטענים בעלי צורה והרכב הומוגנית ו 

 .אסור להרים אנשים פרט למפעיל 

 

צפוי בעצמים כלשהם, הקפד תמיד לשים לב היטב לערכים, מכיוון שהם -בבחירת הנקודה שבה תמוקם השלדה, על מנת למנוע מגע בלתי
 (.2מאפשרים לזהות את תחום הפעולה של הבמה )פרק 
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 הקרקע וכושר נשיאת העומס של הקרקעלחץ המכונה על  .1.1.1
 
לפני השימוש במכונה, על המפעיל לוודא שהקרקע מסוגלת לעמוד בעומסים והלחצים הנקובים שיופעלו עליה בתוספת שולי בטיחות 

 מסוימים.
מתחת לגלגלים או הפרמטרים המשמשים לצורך החישובים ושתי דוגמאות לחישוב הלחץ הממוצע על הקרקע מתחת למכונה והלחץ המירבי 

 ( מוצגים בתרשים הבא.p2וגם  p1לרגלי הפילוס )

 
 נוסחה הסבר תיאור יחידות סמל

P1 משקל המכונה הכולל ק"ג 
 זהו משקל המכונה ללא העומס הנקוב.

הערה: הסתמך תמיד על הפרטים שמצוינים בלוחיות 
 הצמודות למכונה.

- 

M העבודה.העומס המירבי המותר עבור במת  עומס נקוב ק"ג - 

A1 שטח הקרקע הנתפס סמ"ר 
שטח הקרקע התומך במכונה, מחושב לפי המכפלה 

 בסיס הגלגלים. xשל ִמפשק הסרנים 
A1 = c × i 

c ִמפשק סרנים ס"מ 

רוחב המכונה במדידה בין המשטחים החיצוניים של 
 הגלגלים.

 או: 
 רוחב המכונה במדידה בין המרכזי רגלי הפילוס.

- 

i גלגליםבסיס  ס"מ 
 אורך המכונה במדידה בין מרכזי הגלגלים.

 או:
 אורך המכונה במדידה בין מרכזי רגלי הפילוס.

- 

A2 סמ"ר 
שטח הגלגל או רגל 

 הפילוס

השטח הקרקע התומך בגלגל או ברגל הפילוס. בירור 
השטח התומך בגלגל צריך להתבצע פיזית ע"י 
המפעיל; השטח התומך ברגלי הפילוס תלוי בצורת 

 בתמיכה. רגל

- 

P2 ק"ג 
עומס מירבי כל הגלגל 

 או רגל הפילוס

זהו העומס המירבי שגלגל או רגל הפילוס עשויים 
להפעיל על הקרקע כאשר מיצוב ותנאי העמסת 
המכונה הם הגרועים ביותר. הערה: הסתמך תמיד על 

 הפרטים שמצוינים בלוחיות הצמודות למכונה.

- 

p1 לחץ על הקרקע סמ"ר\ק"ג 
הממוצע המופעל על הקרקע כאשר לא מבוצעת הלחץ 

 פעילות ותחת העומס הנקוב.
p1 = (P1 + M) / 

A1 

p2 לחץ אופייני מירבי סמ"ר\ק"ג 
הלחץ המירבי שגלגל או רגל פילוס עשוי להפעיל על 
הקרקע כאשר מיצוב ותנאי העמסת המכונה הם 

 הגרועים ביותר.
p2 = P2 / A2 
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 הקרקע בחלוקה לפי סוגי קרקע מוצג בטבלה שלהלן.כושר נשיאת העומס של 
, "המאפיינים הטכניים של מכונות סטנדרטיות"( כדי לברר את 2עיין בנתונים המופיעים בטבלאות הספציפיות של כל אחד מהדגמים )פרק 

 הערכים של הלחץ המירבי שיוצר גלגל בודד על הקרקע.

 

 

השתמש במכונה אם הלחץ המירבי על הקרקע לגלגל גדול מכושר נשיאת העומס של סוג אסור ל
 הקרקע הספציפי שעליו אמור להיעשות שימוש במכונה.

 
 

 סמ"ר\כושר נשיאה ביחידות ק"ג סוג הקרקע

 1 – 0 אדמת מילוי לא מהודקת

 0 בוץ, כבול וכו'

 1.5 חול

 2 חצץ

 0 אדמה פריכה

 0.4 אדמה רכה

 1 קשיחה אדמה

 2 אדמה קשיחה למחצה

 4 אדמה מוצקה

 30–15 סלע

 
 במקרה של ספק, ודא מהו כושר נשיאת העומס באמצעות בדיקות ספציפיות.

 במקרה של משטחים בנויים )רצפות בטון, גשרים וכו'(, כושר נשיאת העומס צריך להימסר ע"י בונה המשטח.

 
 

 קווי מתח גבוה .1.1.1
 

 חשמלית, והיא אינה מוגנת במקרה של מגע בקווי מתח או קרבה אליהם.המכונה אינה מבודדת 
 יש לשמור על מרחק מזערי מקווי מתח בהתאם לחוק ולטבלה הבאה

 
 מרחק מזערי )מ'( וולט(-מתח )קילו סוג קווי מתח

 עמודי תאורה

<1 3 

1-10 3.5 

10 - 15 3.5 

15 - 132 5 

132 - 220 7 

220 - 380 7 

 15 380< מתח עלמגדלי 

 
 

 או תאונות\מצבים מסוכנים ו.1.1
 

  אם המפעיל מגלה במהלך בדיקות הפעולה הראשוניות או תוך כדי השימוש במכונה תקלה שעלולה להוביל למצב מסוכן, יש להעביר את
 )לבודד אותה ולתלות עליה הודעה מתאימה(, וכן להודיע למעסיק על התקלה. מצב בטיחותהמכונה ל

  תאונה תוך כדי השימוש שבה נפצע אחד המפעילים ושנובעת מהפעלה לקויה )למשל התנגשות( או כשל מבני, יש אם מתרחשת
 )לבודד אותה ולתלות עליה הודעה מתאימה(, וכן להודיע למעסיק על התקלה.מצב בטיחות להעביר את המכונה ל

  המפעיל על הבמה שלא נפגע בתאונה( חייב:אם מפעיל אחד או יותר נפצע בתאונה, המפעיל הנמצא על הקרקע )או 

 
 .להזעיק מיד עזרה 

  הקרקע רק אם הוא בטוח שהמצב לא יוחמר כתוצאה מכך.לבצע את הפעולה הנדרשת להחזרת הבמה אל 

 .להעביר את המכונה למצב בטיחות ולהודיע להודיע למעסיק על התקלה 
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 מקדמיות ובדיקות התקנה .1
 

לגמרי, ולכן היא מאפשרת לבצע בבטחה את כל הפעולות שהוגדרו ע"י היצרן. לא נדרשת הפעלה  המכונה נמסרת כאשר היא מורכבת
 מקדמית. לצורך פריקת המכונה, פעל בהתאם להנחיות המפורטות בפרק "שינוע ונשיאה".

 הצב את המכונה על קרקע יציבה ובעלת שיפוע קטן מהמירבי המותר )ראה "מגבלות יציבות"(.

 
 

 המכונההיכרות עם .1.1
 
יש לעדכן את כל האנשים המעוניינים להשתמש במכונה אודות מאפייני משקל, גובה, רוחב ואורך ספציפיים, או ששונים במידה ניכרת מאלו 

 של המכונות אשר לגביהן עברו הדרכה, על מנת לכסות את ההבדלים.
 דו בדרישות של חוקי הבריאות והבטיחות החלים.המעסיק אחראי לוודא שכל המפעילים המשתמשים בציוד עברו הדרכה מתאימה ועמ

 

 
 בדיקות הפעלה מקדמיות.1.1

 
 לפני השימוש במכונה, קרא את ההנחיות המובאות במדריך הזה ואת תמצית ההנחיות המופיעה בלוחית הבמה.

 בדוק את שלמות המכונה )ביקורת חזותית( וקרא את הכתוב בלוחיות שמציגות את מגבלות תפעול המכונה.
 השימוש במכונה, על המפעיל לוודא חזותית תמיד כי:לפני 

 .המצבר טעון לגמרי 

 .)מפלס השמן נמצא בין ערכי המינ' והמקס' )כאשר הבמה מונמכת 

 .הקרקע מספיק אופקית ומוצקה 

 .כל פעולות המכונה מבוצעת בצורה בטוחה 

 .הגלגלים ומנועי ההנעה מחוברים היטב 

 .הגלגלים נמצאים במצב טוב 

 ים מנוטרים בצורה נכונה על ידי מפסקי מיקרו.\ברות היטב לבמה והשערהמעקות מחו 

 .)אין במבנה פגמים גלויים לעין )בדיקה חזותית של ריתוך מבנה ההגבהה 

 .ניתן לקרוא היטב את הכתוב בלוחיות ההנחיות 

 ל מערכת המשבת.בקרות מתפקדות באופן מושלם הן בעמדת המפעיל והן בלוח הבקרה של מערכת החירום הקרקעית, כול 

 
 אסור להשתמש במכונה למטרות השונות מאלו שלשמן נועדה.
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 שימוש הוראות .1
 

 לפני השימוש במכונה, קרא במלואו את הפרק הבא.

 

 

 אזהרה!
והן הישמע באופן מוחלט להנחיות המופיעות בסעיפים הבאים, ולכללי הבטיחות המתוארים הן בהמשך 

הדממה וכן \בסעיפים הקודמים.  קרא בעיון את הסעיפים הבאים, כדי להבין היטב את תהליכי ההפעלה
 את כל הפעולות ואת צורת השימוש הנכונה בהן.

 
 

 לוח הבקרה בבמה.1.1
 

 לוח הבקרה מחובר לבמה ומשמש לצורך:

  הפעל למצבON .את המכונה ובחר את לוח הבקרה 

  רגילה.הזזת הבמה במהלך הפעלה 

 '(.הצגת פרמטרים מסוימים )התרעות, המערכת "משבת" פעילה וכו… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 5איור 

(A)  בורר מפתח ננעלON/OFF 

(B) דוושת משבת 

(C) מתג היגוי 

(D) אחורה(\ידית בקרת הנסיעה )נסיעה קדימה 

(E) לחצן עצירת חירום 

(F) חיישן איפשור התנועה 

(G) לחצן הגבהת הבמה 

(H) לחצן הנמכת הבמה 

(I) צופר 

(L)  תצוגה \מונה שעות עבודה  \מחוון המצבר 

(M) )לחצן הגבהת משטח העמסה )אופציונלי 

(N) )לחצן הנמכת משטח העמסה )אופציונלי 

(O) לבקרת מצב השערים מפסקי מיקרו 

 
 .Fושמור את ידך השמאלית על החיישן  Bמטעמי בטיחות, לפני השימוש בבקרה כלשהי, לחץ את דוושת המשבת 

 משוחררים בטעות תוך כדי פעולת המכונה, התנועה נעצרת מיד. F או החיישן Bאם הדוושה 
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 מצב השערים 
מבוקר על יד שני מפסקי מיקרו. כאשר הבמה מונמכת לגמרי ושער אחד או שניהם  מצב השערים

 פתוחים, הגבהת הבמה מושבתת, בעוד הנסיעה אפשרית עדיין.
 אם הבמה במצב מוגבה, מצב של שער אחד או שניים פתוחים משבית את כל התנועות.

 

 אזהרה!
שניות מבלי לבצע פעולה כלשהי תנטרל את הבקרה. כדי להפעיל  10( פעיל מעל Fהחזקת החיישן )

 (.Fשוב את המכונה, הסר והחזר את ידך השמאלית על חיישן איפשור התנועה )

 
 

 ON/OFFבורר מפתח ננעל  .1.1.1
 

 הדממה הקיים בלוח הבקרה בבמה משמש לצורך:\מפתח ההפעלה

  הפעלת המכונה למצבON :באמצעות בחירה מבין שני לוחות הבקרה 

  .הפעלת לוח הבקרה בבמה נעשית באמצעות סיבוב מתג מפתח הנעילה אל סמל הבמה
 המפתח יישאר במצב זה וניתן להוציא אותו.

  הפעלת לוח הבקרה בשלדה )להפעלות חירום( נעשית באמצעות סיבוב מתג מפתח
 יתן להוציא אותו.הנעילה אל סמל השלדה. המפתח יישאר במצב זה ונ

  כיבוי מעגלי הבקרה באמצעות סיבובו למצבOFF המפתח יישאר במצב זה וניתן להוציא .
 אותו.

 

 

 
 

 6איור 

 

 

 תן את המפתח רק לעובדים מורשים ושמור עותק ממנו במקום בטוח.
 הדממה בסוף המשמרת.\הוצא תמיד את מפתח ההפעלה

 

 
 .ON-OFFבסיום העבודה, לחץ את לחצן עצירת החירום והוצא תמיד את המפתח מהמתג 
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 הנעה והיגוי .1.1.1
 

 לצורך הזזת המכונה יש להשתמש באמצעי הבקרה הבאים:

  דוושת משבתB 

  חיישן איפשור התנועהF 

  ידית הנסיעהD 

  מתג ההיגויC 

 
 . מתג ההיגוי הנו מהסוג היחסי; מידת היגוי הפניה נקבעת לפי הלחץ על המתג.Cמתג איפשור ההיגוי 

  היגוי במצב נייח: על ידי הפעלה מלאה של מתג ההיגוי מבלי להפעיל את ידית כיוונן הנסיעה )הגה ממצב נייח(, המכונה מסתובבת
 צרים.סביב עצמה ומאפשרת היפוך כיוון נסיעה מהיר בחללים 

  היגוי עם נסיעה קדימה: הפעל את מתג ההיגוי עם כיוון הנסיעה קדימה על ידי לחץ עליו שמאלה עבור היגוי שמאלה או בצד ימין
 עבור היגוי ימנה.

  היגוי עם נסיעה אחורה: הפעל את מתג ההיגוי עם כיוון הנסיעה אחורה, לחץ עליו שמאלה עבור היגוי ימינה; לחץ עליו ימינה עבור
 גוי שמאלה.הי

 

 
 

 7איור 

 

 
 

 8איור 
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ניתן לווסת את מהירות הנסיעה עד למהירות המירבית כאשר הבמה מונמכת לגמרי. כאשר הבמה מוגבהת מופעלת אוטומטית מהירות 
 הנסיעה הבטיחותית.

 

 

 שהבמה שלה מוגבהת אך ורק אם הקרקע שטוחה ויציבה.מותר לנסוע במכונה 
הנסיעה במכונה אסורה כאשר הבמה מוגבהת תוך נשיאת מטענים על משטח ההעמסה. הנסיעה 

 במכונה תוך נשיאת מטענים על משטח ההעמסה מותרת רק כאשר הבמה מונמכת לגמרי.
מוך למכונה ובכל מקרה, פעל או ציוד אחר בס\לפני תנועה כלשהי, וודא שאין נוכחות של אנשים ו

 בזהירות מירבית.
כאשר הבמה מוגבהת יש לנסוע במכונה רק על קרקע אחידה, תוך וידוא שאין בקרקע בורות או 

 מדרגות והתחשבות במידות הכלליות של המכונה.
בזמן הנסיעה במכונה שהבמה שלה מוגבהת, אסור למפעילים להניח/להפעיל על הבמה עומסים 

 עילים על הבמה אסור למשוך חבלים, כבלים וכו'(.אופקיים )למפ

 

 

 הנמכת הבמה\הגבהת .1.1.1
 

 לצורך הגבהת והנמכת הבמה יש להשתמש באמצעי הבקרה הבאים:

  דוושת משבתB 

  חיישן איפשור התנועהF 

  לחצן הגבהת הבמהH 

  לחצן הנמכת הבמהI 

 .Hולחץ על לחצן ההגבהה  F, הצב את ידך על חיישן האיפשור Bלהגבהת הבמה לחץ קודם על דוושת המשבת 

 .Iולחץ על לחצן ההנמכה  F, הצב את ידך על חיישן האיפשור Bלהנמכת הבמה לחץ קודם על דוושת המשבת 

 

 

 
 

 

 

              
 9איור 
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 חשמלית )אופציה(הנמכת משטח ההעמסה הנייד בבקרה \הגבהת .1.1.1
 

 לצורך הגבהת והנמכת משטח ההעמסה הנייד יש להשתמש באמצעי הבקרה הבאים:

  דוושת המשבתB 

  חיישן איפשור התנועהF 

  לחצן הגבהת משטח העמסהN 

  לחצן הנמכת משטח העמסהO 

 .Nההגבהה ולחץ על לחצן  F, הצב את ידך על חיישן האיפשור Bלהגבהת משטח העמסה לחץ קודם על דוושת המשבת 

 .O ולחץ על לחצן ההנמכה F, הצב את ידך על חיישן האיפשור Bלהנמכת משטח העמסה לחץ קודם על דוושת המשבת 

 

 
 

 
 

 

   

 10איור 

 

 

 הרמת ונשיאת מטענים". 5.5פרק "לקבלת הוראות נוספות בנוגע להרמת ונשיאת מטענים ראה 
אל תנמיך את משטח ההעמסה הנייד עם עמדת מפעיל מונמכת אם קיים חומר אחר במרחב 

 ההעמסה הקרקעי.
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 מיקום ידני של משטח ההעמסה )סטנדרטי( .1.1.1
 

 ניתן למקם ידנית את משטח ההעמסה הקדמי הסטנדרטי בגבהים שונים, בהתאם לצורכי המפעיל.

המוצגת בתרשים והזז את המשטח למצב הרצוי )מעלה או מטה(. שחרר את   Pמשטח ההעמסה, משוך כלפי חוץ את הידיתכדי להזיז את 

 תוך בדיקה ששטח ההעמסה נעול במיקום הנבחר.  Pהידית

 

 

 
 11איור 

 

 

 הרמת ונשיאת מטענים". 5.5ראה פרק "לקבלת הוראות נוספות בנוגע להרמת ונשיאת מטענים 
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 פונקציות בקרת במה נוספות .1.1.1
 

 (Eלחצן עצירת חירום ) .1.1.1.1
 
בלחיצה על לחצן עצירת החירום מופסקים כל תפקודי הבקרה של המכונה. ניתן לאפשר את 

 (.Bסיבוב בכיוון השעון )כמוצג במצב  1/4התפקודים הרגילים באמצעות סיבוב הלחצן 
 לחץ את לחצן העצירה האדום על מנת לאפס את המערכת.במקרה של תקלה, 

 
אם המכונה הינה ללא פעילות כלשהי למשך כמה דקות, מערכת הבקרה משביתה את עצמה 

 אוטומטית.
 לחידוש הפעולות לחץ על לחצן החירום ושחרר אותו.

 

 

 
 

 12איור 

 
 

 (Jצופר ) .1.1.1.1
 

 .Iצופר המשמש לאזהרה מפני תנועת המכונה. הוא מופעל ידנית על יד הלחצן 

 
 

 
 

 13איור 

 

מחוון  \מונה שעות עבודה  \מצבר  .1.1.1.1
 מחוון מעגלי -( Lהתצוגה )

 
הוא מציין את מצב המצבר )מטען(, שעות פעולת המכונה )מד 
שעות(, הודעות השגיאה של מערכת הבקרה )התרעות ונורית 

צורך כלשהו בתחזוקה )תכנית תחזוקה(. הוא מצויד גם התרעה(, 
 או התרעה.\בנורה אדומה הדולקת במקרה של הודעות שגיאה ו

 

אם הפס נמלא דלוק, פירושו שהמצבר טעון  :מחוון המצבר

. כאשר רק מלבן בודד של הפס דלוק, וסמל המצבר 100%
 .20%מהבהב, פירושו שמטען המצבר ירד לרמה המזערית של 

 

 
 14איור  

במצב זה, הגבהת הבמה מנוטרלת אוטומטית. יש לטעון את המצבר מיד. עם זאת, יש לטעון את המצבר מדי יום, או בלילה או במשך 
 הפסקות ארוכות בעבודה.

המערכת מסודרת למנות את שעות העבודה של ההתקנים שבמכונה על מנת לבצע את פעולות התחזוקה הנדרשות.  :מד שעות פעולה

 אך ללא תנועה, המונה אינו מונה את שעות הפעולה. סמל המונה מהבהב כאשר הוא מונה את שעות הפעולה. ONכאשר המכונה במצב 

 התרעה עיקריות:\הודעות שגיאה
 = הטיית יתר 11… -
 שני שערים פתוחים\אחד=  14… -
 = נוהל נגד מעיכה 51… -
 או חיישן יד אינם מופעלים\= דוושה ו 79… -
 = עומס יתר בבמה 87… -

 

B 
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מחוון  \מונה שעות עבודה  \מצבר  .1.1.1.1
 AIROמערכת דיאגנוסטית  -( Lהתצוגה )

 
+ אחוז(, שעות פעולת המכונה  BCIהוא מציין את מצב המצבר )

)שעות + שעות:דקות(, הודעות השגיאה של מערכת הבקרה 
)התרעות ונורית התרעה(, צורך בתחזוקה. המערכת הדיאגנוסטית 

AIRO  מאפשרת גם לסיוע הטכני המורשה לבצע אבחון מעמיק
 של המכונה כמו גם לבצע כוונונים של פונקציות שונות.

 

מטען מוצג באמצעות ערך באחוזים. מצב ה :BCIמחוון מצבר 

פירוש  20%מציג  BCIפירושו מצבר טעון לגמרי. כאשר  100%

 שהמצבר הגיע לסף המטען המזערי.

 

 
 15איור  

 

במצב זה, הגבהת הבמה מנוטרלת אוטומטית. יש לטעון את המצבר מיד. עם זאת, יש לטעון את המצבר מדי יום, או בלילה או במשך 
 בעבודה.הפסקות ארוכות 

 

המערכת מסודרת למנות את שעות העבודה של ההתקנים שבמכונה על מנת לבצע את פעולות התחזוקה  :מד שעות פעולה שעות

 דקות. אך ללא תנועה, המונה אינו מונה את שעות הפעולה. שעות העבודה מוצגות הצורה שעות: ONהנדרשות. כאשר המכונה במצב 

 

 התרעה עיקריות:\הודעות שגיאה
-  …TILTED נטייה חריגה = 

-  …GATES שני שערים פתוחים\= אחד 

-  …ARMGUARD נוהל נגד מעיכה = 

-  …CEL  אוOVERLOAD עומס יתר בבמה = 

-  …UPPER LIMIT SWITCHES .מגבלת הגבהה = 
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 לוח בקרה קרקעית.1.1
 

 התקני הבקרה הבאים קיימים בקרקע )ראה את האיור הבא(:

A.  חשמל(לחצן עצירת חירום )מעגל הספקת 

B. )לחצן עצירת חירום )מעגל בקרה 

C. הנמכת הבמה\ידית הגבהת 

D. מתג שחרור בלמים לגרירת חירום 

E. נתיכים 

F. התרעת תנועה 

 
 , הסר על ידי הרמתו הידנית את משטח ההעמסה שמתחת לשלדה.B-C-D-E-Fהתקנים \כדי להגיע לבקרות

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 16איור 

 

 
 השתמש בבקרות הקרקע רק במצבי חירום כדי לאפשר את החזרת הבמה או לפעולות תחזוקה.

 

 

שעל  ON-OFFבסוף ההפעלה, לחץ על לחצן עצירת החירום של החשמל והסר תמיד את המפתח 
 הבמה.

 

 

 אסור
 להשתמש בלוח הבקרה בשלדה בתור עמדת הפעלה כאשר עובד נמצא על הבמה.

 

 

 אסור
או כאשר המכונה על \להשתמש במתג שחרור נעילת בלם החניה כאשר יש מישהו על הבמה ו

 קרקע שאינה מפולסת.
 

  

A 

F A
N
D 

D 

B 

C 
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 (Aעצירת חירום )מעגל הספקת חשמל( )לחצן  .1.1.1
 

המכונה כבית מיד עם הלחיצה על לחצן החירום האדום. משיכת לחצן החירום החוצה 
 משחררת אותו ומחזירה את מעגל החשמל של המכונה לפעולה.

 

 
 

 
 17איור 

 
 

 (Bלחצן עצירת חירום )מעגל בקרה( ) .1.1.1
 

סיבוב )בכיוון  1/4סיבוב הלחצן כדי בלחיצה על הלחצן, המכונה מכובה לגמרי. 
 השעון( מאפשר את הפעלת המכונה.

 

 
 

 
 18איור 

 
 

 (Cידית הגבהת/הנמכת הבמה ) .1.1.1
 

יש להשתמש בידית הזאת לצורך הגבהת או הנמכת הבמה. ניתן להשתמש 

)לוח  ONהדממה מועבר כלפי מטה למצב \בידית רק אם מפתח ההפעלה

הבקרה בשלדה נבחר(. כמו כן, ראוי להזכיר שאמצעי הבקרה לבקרה מהקרקע 
משמשים להפעלת הבמה רק במצבי חירום, ואסור להשתמש בהם לשום מטרה 

 אחרת.

 

 
 

 
 19איור 

 
  

B 

C 

 

A 
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 (Dמתג שחרור בלמים לגרירת חירום ) .1.1.1
 

המתג הזה מאפשר את ניתוק בלמי החניה )המופעלים חשמלית( של 
 המכונה במצבי חירום לביצוע גרירתה.

 שימושים אחרים במתג אסורים.
 ראה גם את הפרק "גרירת חירום".

 

 

 

 
 20איור 

 
 

 (Eנתיכים ) .1.1.1
 

 הנתיכים מגינים אל חלקים שונים של מעגל הבקרה החשמלי.

 
 
 

 
 21איור 

 
 

 (Fהתרעה קולית על תנועה  ) .1.1.1
 

 קולית שפועלת באופן הבא:במכונה קיימת מערכת התרעה 

  שניות בקירוב, כדי לתת חיווי על  2תמיד יושמע צליל לסירוגין, מדי
 תנועת המכונה

  שניות בקירוב, כדי לתת חיווי על  0.5באמצעות צליל לסירוגין מדי
הסכנה של הילכדות במבנה ההגבהה בהגעה לשלב האחרון של 

 הנמכת הבמה"(.\ההנמכה )ראה "הגבהת

 

 

 

 
 22איור 

 
 
 
 

  

D 

A
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D 
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 גישה למצב המפעיל.1.1
 
"מצב הגישה" הוא המצב היחיד שבו מותר להעמיס או לפרוק אנשים וציוד. "מצב הגישה" של במת העבודה הוא המצב שבו היא מונמכת 

 במלואה.

 

 ולעלות עליה.  Aלגישה לבמה, יש לפתוח את השערים

 
 בדוק לאחר ההגעה לעמדת המפעיל שהשערים סגורים כראוי. 

 

 

 
 

 23איור 

 

 

השתמש לצורך העלייה על הבמה רק בציוד הגישה 
 שמגיע אתה.

בזמן התנועה מעלה או מטה, הקפד להביט תמיד  
 במכונה ולהחזיק בתמיכות הכניסה.

 

 

 

 אזהרה!
מצב השערים שולט על פעולת המכונה: כל 
פונקציות המכונה פעילות רק כאשר השערים 

 סגורים לגמרי.
כאשר הבמה מונמכת לגמרי ושער אחד או שניהם 
פתוחים, הגבהת הבמה מושבתת, בעוד הנסיעה 

 אפשרית עדיין.
אחד או אם הבמה במצב מוגבה, מצב של שער 

 שניים פתוחים משבית את כל התנועות.
 

 

   

 

 אסור
יציאה מהבמה או כניסה אליה כאשר הבמה אינה 

 במצב המותר ליציאה מהבמה או לכניסה אליה.
 

 
 

 התנעת המכונה.1.1
 

 

וולט כך שמטען המצברים כבוי )ראה סעיף  230כדי להתניע את המכונה, יש לנתק את התקע של  
 הנוגע לטעינת המצבר(.

 כאשר קו החשמל מחובר )מטען המצברים דלוק(, המכונה כבויה ולא ניתן להתניע אותה. 
 

 שלצורך התנעת המכונה על המפעיל:

  הקרקע.למשוך את לחצן עצירה החיצוני הממוקם על 

 .לעלות על הבמה 

 .לסובב את מתג המפתח כדי לבחור את לוח הבקרה של הבמה 

 .)לשחרר את לחצן עצירת החירום בלוח הבקרה בבמה )ראה הסעיפים הקודמים 

 .לבצע את התפקודים השונים תוך ציות מלא להוראות המופיעות בסעיפים הקודמים 

 

A 
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 הנפת ונשיאת מטענים.1.1
 

 

 אזהרה! יש לציית להוראות שבפרק הזה על מנת למנוע סיכוני חוסר יציבות ונפילת חומר כלשהם.
או חומרים בעלי \המכונה מיועדת גם לפעולות ידניות של איסוף, העמסה, פריקה של חומרים ארוזים ו

 כלהלן:צורה הומוגנית בעלי מידות ומשקל מופחתים. הכושר המירבי המותר מחולק 
 90 ק"ג חומר על משטח ההעמסה הנייד 
 130 ק"ג חומר על מרחב העמסת הקרקע 
 120 ק"ג בעמדת המפעיל 

 אסור בהחלט לחרוג מגודלי הכושר המירבי המותר המצוינים בלוחית שבעמדת מפעיל הבמה.
 

או בתוך היקף מרחב העמסת \המטענים חייבים להיות ממוקמים בתוך היקף משטח ההעמסה הנייד ו 
הקרקע. מותר להרים מדי פעם מטענים בעלי מימדים גדולים יותר, בתנאי שהכושר המירבי מופחת 

 בהתאם והמטען מאובטח כפי שצוין בפרקים הבאים.
 

 בתוך הכושר המירבי. אסור להרים מטענים תלויים ממבני ההרמה, גם אם
 

 לשאת מטענים בלתי יציבים.\אסור להרים
 

 נשיאת חומר.\לשאת בני אדם על חלקי המכונה המיועדים להרמת\אסור בהחלט להרים
 

 
 24איור 

 

 משטח העמסת הבמה ומרחב ההעמסה הקרקעית .1.1.1
 

 התמונה הסמוכה מציגה את משטח ההעמסה הנייד ואת מרחב העמסת הקרקע.

A – מרחב העמסת קרקע 

B – משטח העמסה נייד 

C – לוחות צד מתקפלים להחזקת מטענים 

 
 25איור 

  

C 

B 

A 
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 הרמת ונשיאת מטענים על משטח העמסת הבמה .1.1.1
 

 

 הבמה.אסור בהחלט לחרוג מערכי הכושר המירבי המותר המצוינים בלוחית שבעמדת מפעיל 
יש למקם מטענים בתוך היקף משטח ההעמסה. מותר להרים מדי פעם מטענים בעלי מימדים  

 גדולים יותר, בתנאי שהכושר המירבי מופחת בהתאם והמטען מאובטח כפי שמצוין להלן.
 או חומרים בעלי צורה אחידה ועלי מידות ומשקל מופחתים.\לשאת רק מטענים ארוזים ו\יש להרים
במכונה אסורה כאשר הבמה מוגבהת תוך נשיאת מטענים על משטח ההעמסה הנייד. הנסיעה 

 הנסיעה במכונה תוך נשיאת מטענים על משטח ההעמסה מותרת רק כאשר הבמה מונמכת לגמרי.
 אל תנמיך את משטח ההעמסה הנייד )אופציונלי( אם קיים חומר אחר במרחב ההעמסה הקרקעי.

 
 שטח ההעמסה:נשיאת מטענים על מ\לשם הרמת

 למציג שם מונח החומר המיועד לאיסוף תוך שימוש בבקרות כפי שצוין בפרקים הקודמים.\התקרב למדפים 

  המציג אל משטח העמסה הונמך את לוח הצד המתקפל הקרוב למדף והרם או הגבה או הנמך \כדי לגרור את העומסים מהמדפים
המציג; \ציונלי( תוך הבאת את משטח ההעמסה לאותו מפלס של המדףאופ -את במת העבודה )או הפעל את משטח העמסה הנייד 

 הרם את שני לוחות הצד האחרים כדי למזער את הסיכון נפילת המטען.

  מקם את המטען על משטח ההעמסה, בודק את היציבות המושלמת )במידת הצורך, ניתן לאבטח מטען בעל מידות גדולות \גרור

 .(Aעל ידי קשירתו דרך חורים 

 .הנמך את במת העבודה 

 .הנמך את עמדת המפעיל למראה בטוח של המסלול המיועד של המכונה 

 להעביר את המטען.\מקם את המכונה ליד המיקום שבו יש לפרוק 

 .פרוק את המטען באתר החדש על ידי ביצוע ההוראות הנ"ל בסדר הפוך 
 

 

 
 26איור 

  

A
A

A
A 
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 נשיאת מטענים על מרחב העמסת הקרקע .1.1.1
 

 

 אסור בהחלט לחרוג מערכי הכושר המירבי המותר המצוינים בלוחית שבעמדת מפעיל הבמה.
 או חומרים בעלי צורה אחידה ועלי מידות ומשקל מופחתים.\יש לשאת רק מטענים ארוזים ו 

מטענים בעלי מימדים יש למקם מטענים בתוך היקף משטח העמסת הקרקע. מותר להרים מדי פעם 
 גדולים יותר, בתנאי שהכושר המירבי מופחת בהתאם והמטען מאובטח כפי שמצוין להלן.

 אל תנמיך את משטח ההעמסה הנייד )אופציונלי( אם קיים חומר אחר במרחב ההעמסה הקרקעי.
 

או חומרים \מותר לשאת על משטח העמסת הקרקע רק מטענים ארוזים ו
מידות ומשקל מופחתים, תוך בדיקת היציבות לפני  בעלי צורה אחידה ועלי

 תנועת מכונה כשלהי.

 .Aיש לעגן מטענים בעלי מידות גדולות דרך החורים 

 
 

 27איור 

  

A 
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 עצירת המכונה..1.1
 

 עצירה רגילה. .1.1.1
 

זמן מוגדר שנקבע במפעל,  בעת העצירה הרגילה של המכונה, שחרור אמצעי הבקרה עוצר את פעולת המכונה. העצירה מתרחשת תוך פרק
 שמבטיח בלימה חלקה.

 
 

 לחצן עצירת חירום. .1.1.1
 

 במקרה הצורך, המפעיל יכול לעצור מיד את כל תפקודי המכונה באמצעות לוח הבקרה בבמה ובשלדה.

 
 בלוח הבקרה בבמה, לחץ על לחצן עצירת החירום והמכונה תכבה.

 
 בלוח הבקרה הקרקעי:

 הבקרה הקרקעי והמכונה תכבה. לחץ על לחצן עצירת החירום בלוח 

 .לחץ על לחצן עצירת החירום של המעגל החשמלי והמכונה תכבה 

 

 כדי לחדש את תפעול:
  סיבוב בכיוון השעון.¼ בלוח הבקרה בבמה, סובב את לחצן עצירת החירום 

 :בלוח הבקרה הקרקעי 
o  סיבוב.¼ סובב את לחצן עצירת החירום בלוח הבקרה הקרקעי 
o  לחצן עצירה החיצוני של מערכת הכוח.משוך את החוצה 
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 הנמכת חירום ידנית.1.1
 

 

 אסור
 להשתמש בבקרת החירום הידנית לצורך הנמכת הבמה כאשר היא נתונה בעומס יתר.

 
במקרה של תקלה במערכת החשמל או במערכת ההידרולית יש לבצע את 

 הליכי החירום הבאים:

  משוך החוצה את ידית החירוםA. 

 הנכון של תנועת ההנמכה וודא שאין חפץ או  בדוק את הביצוע
 אדם במסלול הירידה.

 
אזהרה: ניתן לעצור בכל רגע את הנמכת החירום על ידי שחרור הידית 

"A." 

 

 
 28איור 

 

 

 יש להפעיל את הפונקציה הזאת רק במצבי חירום, כאשר ההנעה החשמלית מושבתת.

 

 סיום העבודה.1.1
 

 לאחר עצירת המכונה בהתאם להנחיות שהובאו בסעיפים הקודמים:

 .)העבר תמיד את המכונה למצב מנוחה )במה מונמכת לגמרי 

 .הצב את המכונה במקום בטוח, על קרקע שטוחה ואיתנה מספיק 

 מורשים להשתמש במכונה.-הוצא את המפתחות מלוח הבקרה כדי למנוע מאנשים בלתי 

 ן עצירת החירום בלוח הבקרה בבמה.לחץ על לחצ 

 ."טען מחדש את המצבר בהתאם להוראות שבסעיף "תחזוקה 
  

A 
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 והובלה שינוע .1
 

 שינוע.1.1
 

 לצורך שינוע המכונה בתנאי פעולה רגילים, פעל בהתאם להנחיות המפורטות בפרק "הוראות שימוש", בסעיף "נסיעה והיגוי".

 
 )כלומר לנסוע בה( במהירויות שונות העומדות לבחירתו החופשית של המשתמש.לאחר הנמכת הבמה לגמרי ניתן לשנע את המכונה 

 כאשר הבמה מתרוממת ומגיע לגובה מסוים, מהירות הבטיחות מופעלת אוטומטית. 

 

 
 

 אזהרה! 
המכונה נמצאת מגבלות שונות עשויות לחול על הנסיעה כאשר הבמה המוגבהת כתלות במדינה שבה 

 בשימוש. ברר מהן המגבלות החוקיות בנוגע לפעולה הזאת דרך גופי הבריאות והבטיחות בעבודה.
 

 מותר לנסוע במכונה שהבמה שלה מוגבהת אך ורק אם הקרקע מאוזנת, שטוחה ויציבה.
 

 לפני הזזת המכונה ודא שאין אנשים בקרבתה, ובכל מקרה נקוט בזהירות עילאית.
 

 המכונה ודא שתקעי החיבור מנותקים ממקור החשמל.לפני שינוע 
 

 ודא שאין בקרקע בורות או מדרגות והתחשב במידות הכלליות של המכונה.
 
אם המכונה תיתקל בתלולית או בבור תוך כדי תנועה היא תיתמך על ידי אחד ממגיני הבורות או על 

 ידי שניהם והמפעיל לא יימצא בסכנה.
הבמה לגמרי ושני גלגלי ההנעה יתנתקו מהקרקע, ייתכן שהמכונה לא לתשומת לבך, אם תנמיך את 

תהיה מסוגלת לצאת בכוחות עצמה מהמצב שבו נלכדה. נחוצה גרירת חירום )ראה הסעיף "גרירת 
 חירום"(.

 
 רכב אחרים.-אסור להשתמש במכונה לצורך גרירת כלי

 
סור למפעיל שעל הבמה למשוך כאשר היחידה נעה עם הבמה מורמת, אל תעמיס עומסים אופקיים )א

 חבלים, כבלים וכו'(.
 

 נשיאה.1.1
 
לצורך הובלת המכונה לאתרי העבודה השונים, פעל בהתאם להנחיות המופיעות בהמשך. בהתחשב במידות הגדולות של חלק מהדגמים, 

 מומלץ לברר לפני ההובלה את המידות הכלליות המותרות במדינתך לגבי הובלה בכביש.

 

 
 

 לפני הובלת המכונה, כבה אותה והוצא את המפתחות מלוחות הבקרה.
 אסור לאף אחד להימצא בקרבת המכונה או עליה כדי למנוע סיכונים הנובעים מתנועות פתאומיות.

רירה לזרועות ג\מטעמי בטיחות, אין להרים או לגרור בשום אופן את המכונה ע"י חיבור ציוד ההרמה
 או לבמה.

ההעמסה צריכה להתבצע למשטח שטוח בעל כושר נשיאה מתאים, ולאחר העברת הבמה למצב 
 מנוחה.

 
 להטענת המכונה על רכב ניתן להשתמש:

 
  ( באמצעות כבשי העמסה ואמצעי בקרת ההעתקהtranslation )שנמצאים על הבמה ניתן להעמיס את המכונה ישירות על כלי-

)בתנאי ששיפוע הכבש אינו חורג מהשיפוע המירבי שצוין בסעיף "המאפיינים הטכניים" וכושר הנשיאה של הכבש מתאים הרכב 
למשקל(, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק "הוראות שימוש", בסעיף "הנעה והיגוי", לצורך הפעלה נכונה של אמצעי בקרת 

כדי למנוע את הפעלת המפסק מיקרו לחירום, שבמצב הזה מכונה  ההנעה. שים לב לא להעמיס את הבמה במשך הפעולה הזאת
הנטויה משביתה את כל התנועות פרט להנמכה. ניתן לקבוע את השיפוע באמצעות פלס אלקטרוני או באופן האמפירי הבא: הנח 

עד להגעה למצב קרש באורך ידוע על השיפוע שאותו יש למדוד. הנח פלס בנאים על הקרש, והרם את הקצה התחתון של הקרש 

. השיטה מתומצת 100( והכפל במספר B(, חלק אותו באורך הקרש )Aמאוזן. עכשיו מדוד את המרחק בין הקרש לבין הקרקע )

 באיור הבא.
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 שנמצאים בארבע הפינות של המכונה מאפשרים להרים אותה באמצעות חיבור ווים וכבלי פלדה )מקדם  ארבעת קדחי העיגון
 .27שקל המכונה בסעיף "המאפיינים הטכניים"( לקדחים כמוצג איור , ראה מ5הבטיחות = 

 
 בעלת כושר נשיאה מתאים )ראה משקל המכונה בטבלה "המאפיינים הטכניים"( המצוידת מזלגות שאורכם זהה  באמצעות מלגזה

 אסורכאשר המדבקות אינן קיימות  .29לפחות לרוחב המכונה. הכנס את המזלגות באופן המוצג במדבקות שעל גבי המכונה איור 
 הרמת המכונה באמצעות מלגזה היא פעולה מסוכנת ומותרת ורק למפעילים מוסמכים. להרים את המכונה באמצעות מלגזה.

 

 
 

 
 

 29איור 

 

 
 

 
 

 30איור  

 

 
 

חגורות הקשורים למעקות \חבליםלאחר הצבת המכונה על הרכב הנושא, הדק אותה באמצעות 
 עמדת המפעיל.

 
 לפני הובלת המכונה בדוק את מידת היציבות.
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 גרירת חירום של המכונה.1.1
 

 במקרה של תקלה, בצע את הפעולות הבאות כדי לגרור את המכונה:

  חבר את המכונה לחור הקייםA. 

  בחר מהבמה את לוח הבקרה הקרקעי באמצעות בורר המפתח הננעל

B. 

  הסר את משטח העמסת הקרקעC .על ידי הרמתו 

  בלוח הבקרה הקרקעי הפעל את מתג שחרור בלם החניהD  על ידי

 העברתו למצב המוצג באיור.

  בצע גרירה במהירות נמוכה מאוד )זכור שהבלמים אינם מתפקדים
 בזמן גרירת המכונה(.

 
יש לזכור שעקב המשקל המוגבל של המכונה ניתן לדחוף אותה ידנית 

 מהמכשול כאשר הבלם משוחרר.

 
 בסיום הגרירה, חדש את התנאים ההתחלתיים.

 

 
 

 
 

 
 

 31איור 

 
 

 

 

יש לבצע את הפעולה רק על קרקע שטוחה ובמהירות נמוכה מאד תוך בדיקה שאין חפצים או אנשים באזור פעולת 
 המלגזה.

 
אסור להחנות את המכונה כאשר הבלמים אינם פעילים. אם הבלמים יצאו לגמרי מתפקוד, הצב סדים מתחת לגלגלים כדי 

 למנוע את תזוזת המכונה בטעות.

  

B 

A 

C 

D 
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 תחזוקה .1
 

 
 

 בצע תמיד את פעולות תחזוקה כאשר המכונה עומדת, לאחר הסרת המפתח, ועם במת עבודה 
 במצב מנוחה.

  פעולות התחזוקה המתוארות בהמשך נכונות לגבי מכונה שנמצאת בשימוש רגיל. במקרה של
תנאי שימוש תובעניים )טמפרטורות קיצוניות, סביבות שיתוך וכו'( או לאחר תקופה ארוכה שבה 

כדי לשנות את לוח  AIROלא נעשה שימוש במכונה, יהיה עליך ליצור קשר עם שירות התמיכה של 
 זמני התחזוקה.

  רק לעובדים שעברו הכשרה והוסמכו מותר לבצע את פעולות התיקון והתחזוקה. יש לבצע את כל
פעולות התחזוקה בהתאם לתקנות התקפות לגבי בטיחות בעבודה )מקומות עבודה, ציוד מגן 

 אישי וכו'(.
 שתמש הזה. במצבי חירום )למשל בצע רק את פעולות הכוונון והתחזוקה שמתוארות במדריך למ

 כשל או החלפת גלגלים(, צור קשר עם התמיכה הטכנית שלנו.
  במהלך ביצוע עבודות במכונה, ודא שהיא נעולה לגמרי. לפני ביצוע פעולות תחזוקה בתוך מבנה

 ההגבהה, ודא שהוא אינו פעיל כדי למנוע את הנמכת הבמה בטעות.
 אימה במהלך ביצוע עבודות ריתוך.הסר את כבלי המצברים ודאג להגנה מת 
 .במקרה של צורך בהחלפת חלק, השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים או מאושרים על ידי היצרן 
  וולט ז"ח, אם קיימים. 230נתק את שקעי 
  יש להשתמש בחומרי סיכה, בשמנים הידרוליים, באלקטרוליט ובכל חומרי הניקוי למיניהם

ה, כנדרש בתקנות התקפות. מגע ממושך עם העור עשויים בזהירות, ולסלק אותם בצורה בטוח
לגרום לגירויים ודלקות עור: נקה במים וסבון ושטוף היטב את האזור הנגוע. גם מגע בעיניים 

 )במיוחד עם אלקטרוליט( מסוכן: שטוף היטב במים והתקשר לרופא.
 

 

 אזהרה!
שינויים בחלקי המכונה או להתערב בתפקודם לצורך שיפור ביצועי המכונה, בשום אופן אין לבצע 

 משום שהדבר עלול להשפיע על בטיחות ההפעלה.
 
 

 ניקוי המכונה.1.1
 

 לניקוי המכונה יש להשתמש במטלית לחה ותוך שימת לב לא להרטיב את:

 )'מפעילי הבקרה שבעמדת ההפעלה הקרקעית ובבמה )ידיות, מתגים, לחצנים וכו 

 רכיבים החשמלייםה 

 המנועים החשמליים 

 מטען המצברים 

 

 

אסור לשטוף את המכונה בסילוני מים )ציוד לניקוי בלחץ גבוה(. תקלות שנגרמו על ידי דליפת מים 
 .אינן מכוסות על ידי האחריות

 
 לאחר שטיפת המכונה, הקפד תמיד:

 .לייבש את המכונה 

  את שלמות הלוחיות והמדבקות.לבדוק 

 .לגרז את הצימודים המפרקיים באמצעות מגרזת 

 .)לגרז את מסילות ההחלקה ואת אום הבורג משטח ההעמסה הנייד )אופציונלי 
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 תחזוקה כללית.1.1
 

 עבודות התחזוקה העיקריות שיש לבצע והמועדים הרלוונטיים )קיים במכונה מונה שעות( מפורטים בהמשך.

 

 תדירות הפעולה
 שעות העבודה הראשונות 10בתום  חיזוק ברגים )ראה הסעיף "כוונונים שונים"(

 שעות העבודה הראשונות 10בתום  בדיקת מפלס השמן במיכל ההידרולי

 מדי יום סטטוס המצבר

 מדי שבוע בדיקת עיוות צינורות וכבלים

 מדי חודש בדוק מדבקות ולוחיות קוד

 מדי חודש גירוז הרכיבים המחליקים

 מדי חודש בדיקת מפלס השמן במיכל ההידרולי

 מדי בשנה בדיקת תפקוד התקני החירום

 מדי בשנה בדיקת חיבורים חשמליים

 מדי בשנה בדיקת חיבורים הידרוליים

 מדי בשנה בדיקת תפקוד תקופתית ובחינה חזותית של המבנה

 מדי בשנה חיזוק ברגים )ראה הסעיף "כוונונים שונים"(

 מדי בשנה בדיקת תפקוד מערכת הבלימה

 מדי בשנה כיול ובדיקת תפקוד מד השיפוע

 מדי בשנה בדיקת תפקוד וכוונון בקר עומס היתר

 מדי בשנה M1בדיקת תפקוד המפסק מיקרו 

 מדי בשנה M3בדיקת תפקוד המפסק מיקרו 

 מדי בשנה של השערים M14-M15בדיקת מפסקי מיקרו 

 מדי בשנה של משטח ההעמסה הנייד )אופציונלי( M16-M17בדיקת מפסקי מיקרו 

 מדי בשנה נגד גזירה שבשלדה )אופציונלי( M18-M19-M20-M21בדיקת מפסקי מיקרו 

 מדי בשנה בדיקת תפקוד מערכת המשבת

 מדי שנתיים החלפת המסנן ההידרולי

 מדי שנתיים החלפת שמן מלאה במכל ההידרולי

 

 
 שנות עבודה יש להעביר את המכונה ליצרן לבדיקה מלאה 10בתוך 
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 כוונונים שונים .1.1.1
 

שעות העבודה  10בדוק את מצב הרכיבים הבאים, ואם יש צורך, הדק לאחר 
 הראשונות, ולאחר מכן, לפחות פעם בשנה:

 בורגי גלגלים  .1
 בורגי קיבוע מנוי ההינע; .2
 קיבוע הבמהטבעת  .3
 בורגי משטח ההעמסה .4
 בורגי הקיבוע של מבנה ההגבהה .5
 בורגי קיבוע המגבה המכני .6
 המקשרים ההידרוליים .7

 
 לכוונון מפתח מומנט נא לעיין בטבלה שלהלן.

 
 

 

 
 

 
 

 32איור 

 
 

 כוונון מפתח מומנט
 פסיעה רגילה( SI)תבריג 

 10.9 (10K) 12.9 (12K) (8G) 8.8 דרגה

 נ"מ קג"מ נ"מ קג"מ נ"מ קג"מ קוטר
M4 0.28 2.8 0.39 3.9 0.49 4.9 

M5 0.55 5.5 0.78 7.8 0.93 9.3 

M6 0.96 9.6 1.30 13.0 1.60 16.0 

M8 2.30 23.0 3.30 33.0 3.90 39.0 

M10 4.60 46.0 6.50 65.0 7.80 78.0 

M12 8.0 80.0 11.0 110 14.0 140 

M14 13.0 130 18.0 180 22.0 220 

M16 19.0 190 27.0 270 33.0 330 

M18 27.0 270 38.0 380 45.0 450 

M20 38.0 380 53.0 530 64.0 640 

M22 51.0 510 72.0 720 86.0 860 

M24 65.0 650 92.0 920 110 1100 

 
  

3 

1 1-2 

4 

5 

6 

7 
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 גירוז .1.1.1
 

גירוז, )או הכנה גרז את כל המחברים המפרקיים שקיימת בהם  פטמת 
 לפטמת גירוז( לפחות פעם בחודש.

 
, באמצעות מרית או מברשת, מרח בחומר סיכה פעם בחודשלפחות 

 את מסילות ההחלקה הטלסקופית.

 
 בנוסף, זכור לגרז את הצימודים המפרקיים במקרים הבאים:

 .לאחר שטיפת המכונה 

 .לפני השימוש מחדש במכונה לאחר תקופה ארוכה 

  במכונה בתנאי סביבה מזיקים )רמות לחות לאחר השימוש
 גבוהות, אבק, אזורי חוף וכו'(.

 
גרז את כל הנקודות המצוינות בתמונות המלוות שבעמוד זה )ואת כל 

 המחברים המפרקיים שקיימת בהם פטמת גירוז( בגריז מהסוג

 ESSO BEACON-EP2 .או סוג דומה 

 
 

 

 
 33איור 

 
 

 השמן במעגל ההידרוליבדיקת מפלס השמן והחלפת  .1.1.1
 

שעות העבודה הראשונות, ולאחר מכן, לפחות פעם  10בדוק לאחר 
בחודש, את מפלס המיכל באמצעות בדיקה חזותית מהמכסה הקיים 

באיור הסמוך( וודא שהמפלס נמצא תמיד בין  Aבאמצעות מדידי )פרט 

 ערכי המקסימום והמינימום.
ע שטוחה והבמה יש לבצע את בדיקת שמן כאשר מכונה על הקרק

 מונמכת לגמרי.

 
 החלף את כל השמן ההידרולי לפחות פעם בשנתיים.

 
במקרה שצריך להחליף את השמן, ניתן לרוקן את המיכל על ידי יניקה 

 , ואיסופו לתוך כלי קיבול מתאים.Bדרך המסנן 

 
 

 
 

 34איור 

 השתמש רק בסוגים והכמויות השמן שמצוינים בטבלה שלהלן.

A 

B 
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 שמן המערכת ההידרולית

 מותג
 סוג

-20°C     +79°C 

 סוג
-30°C     +48°C 

 הכמות הדרושה

 סטנדרט -שמנים סינתטיים 

 ליטר 25

 ESSO Invarol EP46 Invarol EP22 

AGIP Arnica 46 Arnica 22 

ELF Hydrelf DS46 Hydrelf DS22 

SHELL Tellus SX46 Tellus SX22 

BP Energol SHF46 Energol SHF22 

TEXACO Rando NDZ46 Rando NDZ22 

Q8 LI HVI 46 LI HVI 22 

PETRONAS 
HIDROBAK 46 

HV 

HIDROBAK 22 
HV 

 אופציונליים -שמנים מתכלים ביו 

PANOLIN HLP SINTH E46 HLP SINTH E22 

 

 

 

 לסביבה. הישמע לתקנות התקפות.אסור לסלק שמנים משומשים 

 
יש להשתמש בחומרי סיכה, בשמנים הידרוליים, באלקטרוליטים ובכל חומרי הניקוי למיניהם בזהירות, ולהשליכם לאשפה בצורה בטוחה, 

הנגוע. גם מגע כנדרש בתקנות התקפות. מגע ממושך עם העור עשויים לגרום לגירויים ודלקות עור; שטוף היטב במים וסבון את האזור 
 בעיניים )במיוחד עם אלקטרוליט( מסוכן: שטוף היטב במים והתקשר לרופא.
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 שמן ההידרולי מתכלה ביו )אופציונלי(.1.1.1.1
 

לגמרי, אינו עפ"י בקשת הלקוח, ניתן לספק את המכונה עם שמן הידרולי מתכלה בעל תאימות סביבתית. השמן ההידרולי המתכלה סינתטי 
כולל אבץ, אינו מזהם, מאופיין ביעילות גבוהה, כולל בסיס אסטר רווי ומשולב עם תוספים מיוחדים. החלקים של מכונות שנעשה בהן שימוש 

 בשמן מתכלה זהים לאלה של מכונות סטנדרטיות, אבל במסגרת הייצור שלהן נלקח בחשבון באופן מיטבי השימוש בסוג זה של שמן.
 לעבור משמן הידרולי על בסיס מינרלי לשמן מתכלה, עליך לבצע את הנוהל הבא. אם ברצונך

 

 ריקון .1.1.1.1.1
 

 רוקן את השמן ההידרולי החם מכל חלקי המערכת )מיכל השמן, הצילינדרים והצינורות בעלי נפח גבוה(.

 

 מסננים .1.1.1.1.1
 

 החלף את גופי המסננים. השתמש במסננים הסטנדרטיים שמצוינים בדרישות היצרן.

 

 שטיפה .1.1.1.1.1
 

 לאחר ריקון המכונה לגמרי, מלא בכמות הנקובה של שמן הידרולי מתכלה "ביו".
 שניות לפחות. 30התנע את המכונה ובצע את כל התנועות השונות שמבוצעות במסגרת עבודה רגילה בסל"ד נמוך למשך 

 .7.2.3.1.1רוקן את הנוזל מהמערכות כמתואר בסעיף 
 יסת אוויר למערכת.לאורך כל תהליך השטיפה, מנע כנ אזהרה:

 

 מילוי .1.1.1.1.1
 

 לאחר השטיפה, מלא את המעגל ההידרולי, נקז אותו ובדוק את המפלס.
 זכור שמגע של הנוזל בצינורות ההידרוליים עלול לגרום להם להתנפח.

 זכור גם שמגע של הנוזל בעור עלול לגרום לאדמומיות ולגירוי.
 גם במהלך הביצוע הפעולות האלה. השתמש בציוד מגן אישי )למשל משקפי מגן וכפפות( מתאים

 
 

 בדיקה\הכנסה לפעולה  .1.1.1.1.1
 

 שמן מתכלה "ביו" מתנהג כרגיל, אולם יש לבדוק אותו באמצעות לקיחת מדגם במועדי זמן קבועים כמצוין להלן:

 

 עבודה מאומצת עבודה רגילה תדירות הבדיקה

 שעות פעולה 50 שעות פעולה 50 כעבור 1בדיקה מס' 

 שעות פעולה 250 שעות פעולה 500 כעבור 2בדיקה מס' 

 שעות פעולה 500 שעות פעולה 1000 כעבור 3בדיקה מס' 

 שעות או שנת תפעול אחת 500 שעות או שנת תפעול אחת 1,000 בדיקות המשך

 
מכיל חומרים מזהמים, לכן, מצב הנוזל מנוטר בקביעות, מה שמאפשר להשתמש בו עד להתדרדרות תכונותיו. בדרך כלל, כאשר השמן אינו 

 אין כל צורך להחליף את השמן במלואו, אלא להוסיף שמן מפעם לפעם.
 מ"ל( כאשר המערכת נמצאת בטמפרטורת הפעולה. 500יש לקחת את מדגמי השמן )לפחות 

 מומלץ להשתמש בכלי קיבול חדשים ונקיים.
 יש לשלוח את המדגמים אל ספק השמן המתכלה.

 לוח, צור קשר עם המפיץ הקרוב.לפרטים נוספים לגבי המש 
 

 

 .יש לשמור העתקים מדוח הבדיקה בתיק תיעוד הבדיקות. חובה לעשות זאת
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 ערבוב .1.1.1.1.1
 

 אסור לערבב את השמן עם שמנים מתכלים אחרים.
 מהקיבולת המלאה בתנאי שהשמן המינרלי מתאים לאותו שימוש. 5%מותר להשאיר שמן מינרלי בכמות שאינה חורגת מכדי 

 
 

 סינון מיקרוני  .1.1.1.1.1
 

 כאשר ההחלפה מבוצעת במכונות יד שנייה, הקפד תמיד להביא בחשבון ששמנים מתכלים מתאפיינים בכושר פירוק אבק גבוה.
לאחר ההחלפה עלול להיווצר פירוק משקעים שיגרום לתקלות במערכת ההידרולית. במקרים קיצוניים, שטיפת בתי האטם עלולה לגרום 

 לדליפות חזקות.
 סינון.-נוע תקלות ופגיעה באיכות השמן, מומלץ לבצע לאחר ההחלפה סינון של המערכת ההידרולית, באמצעות מערכת מיקרוכדי למ

 
 

 סילוק .1.1.1.1.1
 

 היות והשמן המתכלה מכיל אסטר רווי, הוא מתאים לשימוש חוזר, הן לתרמי והן לחומרי.
 שמן ישן על בסיס מינרלי. משום כך, אפשרויות סילוקו לאשפה או השימוש החוזר בו זהות לאלו של

 ניתן לשרוף שמן מסוג זה כאשר החוקים המקומיים מתירים זאת. 
 עדיף למחזר את השמן במקום לסלקו לאתרי ריקון או שריפת פסולת.

 
 

 הוספת שמן  .1.1.1.1.1
 

 יש להוסיף תמיד אך ורק שמן מסוג הזהה לזה של השמן הנמצא בשימוש.
 .0.1%רמת זיהום המים המירבית היא   הערה:

 

 
 .במסגרת ההחלפה או ההוספה של השמן ההידרולי, אין לסלק אותו לסביבה
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 החלפת המסנן ההידרולי .7.2.4

 
בכל הדגמים קיים מסנן בתוך המיכל היניקה. מומלץ להחליף אותו לפחות 

 .פעם בשנתיים

 
 לצורך החלפת מסנן היניקה שבתוך המיכל:

  המכונה באמצעות לחיצה על לחצן עצירת החירום בלוח עצור את
 הבקרה בבמה.

 .נתק את הצינורות מהמיכל 

  שחרר תבריג אוגןA. 

  שחרר את בורגי המסנןB  מצינור היניקה ונקה את המסנן בחומר ניקוי

 וסילון אוויר דחוס ע"י נשיפה מנקודת החיבור או החלף את גוף הסינון.

 
 ע את הפעולה שתוארו למעלה בסדר הפוך.כדי לחזור למצב ההתחלתי, בצ

 

 
 35איור 

 
 

 

 החלף את המסנן רק על יד שימוש באביזרים מקוריים המינים אצל הסיוע הטכני שלנו.
אין להשתמש מחדש שבמן משומש או להשאיר אותו בסביבה אלא יש לסלק אותם בהתאם לנדרש 

 בתקנים המקומיים החלים.
 לאחר החלפת המסנן )או ניקויו(, בדוק את מפלס השמן ההידרולי במיכל.

 
  

B 

A 
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 בדיקת וכוונון פעולת מד הנטייה  .1.1.1
 

 

 אזהרה!
לרוב אין כל צורך לכוונן את מד ההטיה, אלא אם כן יחידת הבקרה האלקטרונית מוחלפת. סוג 

 הנחוץ לצורך ההחלפה והכוונון של החלק מחייב את ביצוע הפעולות ע"י אנשי מקצוע.הציוד 
 

 מכיוון שהפעולה הזאת חשובה מאוד, היא חייבת להתבצע רק ע"י טכנאים מומחים.
 

שני סוגים שונים של מד נטייה עשויים להיות מותקנים בהתאם לסוג 
 מערכת הבקרה:

 הבקרה;במקרה של התקן חיצוני למערכת  Cסוג  -

 משולב במערכת הבקרה ולכן לא מזוהה מבחוץ. -
בכל אופן, לא נדרשים כוונונים בדרך כלל, שכן הוא כויל במפעל לפני 

 משלוח המכונה.
ההתקן הזה מבקר את שיפוע השלדה, וכאשר השיפוע גדול מהערך 

 המותר, הוא:

 .מנטרל את הגבהה 

 .מנטרל את ההנעה אם הבמה נמצאת מעל לגובה מוגדר 

   מזהיר את המשתמש מפני המצב הבלתי יציב באמצעות
 התרעה קולית ונורית אזהרה בבמה.

 
(. בדגמי מכונה X, Yמד הנטייה בודק את השיפוע בשני צירים )

שמגבלות השיפוע שלהם בצירי הרוחב והאורך זהות, הבקרה מתבצעת 

 (.Xביחס ציר אחד בלבד )ציר 

 
 בדוק את התפקוד לפחות פעם בשנה. 

 
 (:Yלבדוק את תפקוד מד ההטיה בציר האורכי )בד"כ ציר  כדי

  בעזרת אמצעי הבקרה שבלוח הבקרה הצב את שני הגלגלים
הקדמיים או האחוריים של המכונה )ראה הטבלה הבאה( על 

 מ"מ(. A+10פלטת הגבהה במידה )

  המתן שלוש שניות )השהייה מטעם היצרן( עד שנורית הסכנה
 נדלקת.

  ,ניתן עדיין לנסוע אך ההגבהה מושבתת;כאשר הבמה מונמכת 

 

 
 

 
 36איור 

 .כאשר הבמה מוגבהת, הן נסיעה והן הגבהה מושבתות, אך הנמכה עדיין אפשרית; ההתרעה הקולית מופעלת גם 

 (:Xכדי לכוונן מד הנטייה בציר הרוחבי )בד"כ ציר 

  בעזרת אמצעי הבקרה של המפעיל הצב את שני הגלגלים הימניים או השמאליים של המכונה )ראה הטבלה הבאה( על פלטת

 מ"מ(. B+10)הגבהה במידה 

 .המתן שלוש שניות )השהייה מטעם היצרן( עד שנורית הסכנה נדלקת 

 ;כאשר הבמה מונמכת, ניתן עדיין לנסוע אך ההגבהה מושבתת 
 הן נסיעה והן הגבהה מושבתות, אך הנמכה עדיין אפשרית; ההתרעה הקולית מופעלת גם.כאשר הבמה מוגבהת, 

 

 V6 E לוחות מרווח

A ]35 ]מ"מ 

A1 ]40 ]מ"מ 

B ]25 ]מ"מ 

 

 

מבוססות על השיפוע המירבי  Bופלטת ההגבהה  Aאזהרה! אזהרה! המידות של פלטת ההגבהה 
 המותר, כמצוין בטבלה "המאפיינים הטכניים". לשימוש במסגרת כיול מד הנטייה.

 
 

C 
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 בדיקת תפקוד וכוונון בקר עומס היתר .1.1.1
 

 בדרך כלל אין כל צורך לכוונן את בקר עומס היתר, מכיוון שהוא מכויל במפעל לפני משלוח המכונה.

 
 וגם:כמות המטען בבמה והמשטח ההעמסה ההתקן הזה מבקר את 

  מהעומסים הנקובים כאשר עמדת המפעיל מוגבהת. 30%משבית את בקרות המכונה אם המטענים המורמים חורגים בכדי 

 .הוא מציין את מצב עומס היתר באמצעות התרעה קולית 

 .ניתן להפעיל שוב את המכונה על ידי הסרת המטען העודף 

 
 פעם בשנה.בדוק את התפקוד לפחות 

 
 בדיקת תפקוד ההתקן:

  עם הבמה מונמכת לגמרי, הנח על הבמה ועל משטח ההעמסה שני
מטענים המפוזרים בצורה שוהה ששווים לעומסים הנקובים 
המותרים עבור עמדת המפעיל משטח ההעמסה )ראה סעיף 

 "תכונות טכניות"(. במצב זה אתה יכול לבצע כל תנועות המכונה.

  נמצאת למטה לגמרי, הוסף לעומס הנקוב כאשר עמדת המפעיל
מהעומס הנקוב והגבה את עמדת  35%עומס יתר בשיעור 

המפעיל. במצב זה, לאחר הגבהה ראשונית קצרה אפשרית, 
 ההתרעה הקולית מופעלת )ראה "הוראות שימוש"(.

  מ"מ  700אם עמדת המפעיל מונמכת )משטח הרצפה בגובה של
כל הבקרות של המכונה  או פחות בקירוב(, בתנאי עומס יתר

אפשריות, כולל הגבהת עמדת המפעיל )משטח רצפה בגובה של 
 מ"מ או יותר בקירוב(. 700

  אם עמדת המפעיל מוגבהת, מצב ההתרעה משבית את כל בקרות
 המכונה. להפעלת המכונה שוב, הסר את עומס היתר.
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 נחוץ כיול של המערכת:

 .במקרה של החלפת אחד מחלקיה 

 .כאשר בעקבות עומס יתר קיצוני הדיווח על מצב סכנה אינו נעלם גם לאחר ביטול החריגה הקיצונית מהעומס המותר 
 

 כדי לכייל את התקן:

  הסר את משטח ההעמסה הקדמי שעל השלדה ואתר את מפסק הלחץB. 

  הסר את כיסוי הפלסטיקC  אם קיים( שעל מפסק הלחץ(B רר את הפין ושחD. 

  בעמדת המפעיל ועל משטח ההעמסה הנייד בהתאמה. 30%הנח מטען השווה לכושר הנקוב בתוספת 

  סובב את ידית הכוונוןA  ,כך שבמהלך הגבהת עמדת המפעיל מופעלת התרעת עומס היתר )על ידי הברגה העומס המותר מוגדל

 על ידי שחררו ההברגה העומס המותר מופחת(.

 אין ההתרעה בעת  -)העומסים הנקובים נשארים בעמדת המפעיל ועל משטח העמסה(  30%עומסי היתר של  בדוק לאחר הסרת
 הגבהת עמדת המפעיל.

  לאחר סיום הכוונון , יש החזיר למקומו את כיסוי הפלסטיקC  ולנעול את הכוונון על ידי הידוק הפיןD. 

 

 

 הזאת חשובה מאוד, היא צריכה להתבצע רק ע"י טכנאים מומחים.מכיוון שהפעולה 

 
  

B C A D
D 
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 בדיקת תפקוד מפסקי המיקרו .1.1.1

 

 כל מפסקי המיקרו מזוהים באמצעות מדבקות זיהוי.

 
 תפקודי מפסקי המיקרו: 

 M1: 

 מפעיל את מהירות הבטיחות כאשר עמדת המפעיל מוגבהת.
המשטח כאשר נגד מחיצה בעת הנמכת \מפעיל את הפונקציה נגד גזירה

 ס"מ בקירוב מהקרקע )אופציונלית(. 50משטח ההליכה נמצא בגובה 

 M3: .מונע הגבה צילינדר במעצור סוף מהלך צילינדר ההגבהה 

 M14-M15: ( מבקר עת מצב שני שערי הגישהM14 ;שער ימין=

M15.)שער שמאל= 
במצב במה מונמכת, כאשר אחד או שני שערים פתוחים, הגבהת הבמה 

 נסיעה עדיין אפשרית. מושבתת אך
במצב במה מוגבהת, כל הפועלות מושבתות כאשר שער אחד או יותר 

 פתוחים.

 M16-M17:  מפסק גבול משטח ההעמסה )אופציונלי(: ממוקמים על

מסילות ההחלקה של משטח ההעמסה, עוצר את הגבהת משטח 

 (.M17( ואת ההנמכה )M16ההעמסה )

 M18-M19-M20-M21: ה בשלדה )אופציונלי( נגד מחיצ\נגד גזירה

 המשביתים את הנמכת הבמה עם העוקה מפלסטיק נחה על הקרקע.

 
  בדוק את התפקוד לפחות פעם בשנה.
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 בדיקת יעילות מערכת המשבת .1.1.1

 
 בקרות הבמה וכוללת:מערכת המשבת המשמשת לאיפשור 

 .)דוושת איפשור )מופעלת על ידי לחץ רגל ימין 

 .)חיישן פוטו חשמלי )מופעל על ידי נוכחות יד שמאל 

 
-כאשר המערכת מתפקדת כהלכה, אין אפשרות לפקודת תנועת מכונה כלשהי מהבה ללא הפעלת שני ההתקנים מראש. אם ההתקן הפוטו

שתבוצע פעולה כלשהי, כל התנועות ינוטרלו. כדי להפעיל את המכונה מחדש, סלק את יד שלך מהחיישן שניות מבלי  10חשמלי מופעל מעל 
 והחזר אותה אליו.

 בדוק את התפקוד לפחות פעם בשנה.
 

 לבדיקת מערכת המשבת:

 .לחץ על דוושת האיפשור 

 .הצב את ידך בתוך החיישן הפוטו חשמלי 

  נועה מתבצעת.שניות פקודת תנועה כלשהי: הת 10הפעל בתוך 

  שניות פקודת תנועה כלשהי: כל. התנועות מושבתות. 10-12אל תפעיל בתוך 

 .לאחר איפוס החיישן הפוטו חשמלי )חשיפתו וכיסויו(, בדוק שכל התנועות מאופשרות שוב 

 

 

 אזהרה!
 תפקוד, צור רק עם השירות לאחר מכירה-במקרה של חוסר

 

M1 

M14 M15 

M17 

M21 

M3 

M16 

M18 

M20 

M19 
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 מצבר.1.1
 
המצבר הוא אחד החלקים החשובים ביותר של המכונה. מומלץ לשמור אותו במצב תקין כדי להגדיל את אורך חיי השימוש שלו, למנוע 

 תקלות ולהקטין את עלויות הניהול של המכונה.

 
 

 הנחיות אזהרה כלליות .1.1.1
 

 רוק: טען את המצברים כעבור שלוש או אם המצברים חדשים, אל תבצע את הטעינה מחדש רק לאחר הופעת האזהרה על מצבר פ
 חמש הפעמים הראשונות.-ארבע שעות עבודה בארבע

 .ביצועים מלאים של מצברים חדשים מושגים כעבור כעשרה מחזורי פריקה וטעינה 

  להוציא מצבר( טען את המצברים בחלל מאוורר ופתח את המכסיםGEL/AGM .כדי לאפשר לגז לזרום החוצה )אטום 

  מ' לצורך חיבור מערכת טעינת המצבר לרשת החשמל. 5בכבלים מאריכים שארוכים מעל אסור להשתמש 

  לפחות( 3השתמש בכבל בעל שטח חתך מוליכים מתאיםx2.5 .)ממ"ר 

 .אסור להשתמש בכבלים מגולגלים 

 .אסור לקרב להבות למצבר. סכנה להתלקחות כתוצאה מהיווצרות גזים נפיצים 

 או בלתי תקניים. אסור ליצור חיבורי חשמל זמניים 

 .ההדקים צריכים להיות מהודקים ונטולי משקעים. הכבלים צריכים להיות בעלי בידוד תקין 

 סטטיות.-שמור על המצבר נקי, יבש וללא מתוצרי חמצון באמצעות מטליות אנטי 

 .אסור להציב על המצבר כלי עבודה או חפצים מתכתיים אחרים 

  להוציא מצבר  5-7ודא שמפלס האלקטרוליט נמצא בגובה של( מ"מ מעל למגן הנתזיםGEL/AGM .)אטום 

  45°בדוק במשך פעולת הטעינה שטמפרטורת האלקטרוליט אינה מעלC  להוציא מצבר(GEL/AGM .)אטום 

  להוציא מצבר( אם קיים במכונה התקן מילוי אוטומטי, בצע את ההוראות שמובאות במדריך למשתמש של המצברGEL/AGM .)אטום 

 
 

 מצברתחזוקת ה .1.1.1
 

  להוציא מצבר( בפעולה רגילה יש להשלים את מפלס האלקטרוליט כל שבועGEL/AGM .)אטום 

  להוציא מצבר( יש להשתמש במים מזוקקים או במים נטולי מינרלייםGEL/AGM . .)אטום 

  בר מ"מ מעל למגן הנתזים )להוציא מצ 5-7מלא מים במצבר לאחר טעינתו. ודא שמפלס האלקטרוליט נמצא בגובה שלGEL/AGM 
 אטום(.

  להוציא מצבר( אם קיים במכונה התקן מילוי אוטומטי, בצע את ההוראות שמובאות במדריך למשתמש של המצברGEL/AGM .)אטום 

  הפיך -מהקיבולת הנקובה של המצבר. פריקה קיצונית וממושכת תסב למצבר נזק בלתי 80%יש לעצור את פריקת המצבר לאחר שנוצלו
. חייבים לטעון את המצבר. המצב מצוין על ידי 80%ידת בהתקן המונע פעולות הגבהה כאשר המצבר רוקן בכדי למצבר. המכונה מצו

 המחוון שבבמה.

 .טעינת המצבר צריכה להתבצע בהתאם להנחיות המובאות בסעיפים הבאים 

 שירות ארוכים של המצבר. שמור את המכסים והמחברים מכוסים ויבשים. ניקוי קפדני יקנה בידוד חשמלי, תפקוד תקין וחיי 

 .במקרה של תקלה בתפקוד הנובעת מהמצבר, הימנע מלנקוט פעולות ישירות כלשהן בעצמך והתקשר לשירות הלקוחות 

  כאשר המכונה אינה נמצאת בשימוש, המצברים נפרקים באופן אוטומטי )פריקה אוטומטית(. כדי למנוע ירידה בתפקוד המצבר, טען
 יש לעשות זאת אפילו אם ערכי הצפיפות של האלקטרוליט גבוהים.אותו לפחות פעם בחודש. 

 פעילות, אחסן את המכונה בסביבה שהטמפרטורה בה מתחת -כדי להגביל את הפריקה האוטומטית של המצבר במהלך תקופות של אי

30°C .ולחץ את לחצני החירום 
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 טעינת המצבר .1.1.1
 

 

 אזהרה!
נפיץ נוצר בתהליך טעינת המצבר. משום כך, יש לבצע את הטעינה בחלל מאוורר שאין בו סכנה גז 

 לשריפה או פיצוץ ושקיימים בו מטפי כיבוי.

 
 חבר את מערכת טעינת המצבר לרשת חשמל שכוללת את כל ההגנות בהתאם לתקנים שבתוקף, ושאלה מאפייניה:

   ±10% וולט  230מתח חשמלי 

  הרץ 60÷50תדר 

 .קו הארקה מחובר 

 )מפסק מגנטי תרמי וממסר פחת )מפסק אוטומטי מגנטי תרמי 

 
 בנוסף:

  מ' לצורך חיבור מערכת טעינת המצבר לרשת החשמל. 5אסור להשתמש בכבלים מאריכים שארוכים מעל 

  לפחות( 3השתמש בכבל בעל שטח חתך מוליכים מתאיםx2.5 .)ממ"ר 

 .אסור להשתמש בכבלים מגולגלים 

 

 

 אסור
 ליצור חיבור לרשת החשמל אשר אינו עומד במאפיינים הנ"ל.

אי ציות להנחיות הנ"ל עלול להוביל לתפקוד לקוי של מערכת טעינת המצבר, וכתוצאה מכך 
 לנזקים שאינם מכוסים ע"י האחריות.

 

 

 אזהרה!
לאחר הטעינה, כאשר מערכת טעינת המצבר עדיין מחוברת, ערכי צפיפות האלקטרוליט אמורים 

 (.Cמעלות  25ל' )בטמפרטורה של \ג' 1.270ל' לבין \ג' 1.260לנוע בין 
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 להלן נוהל השימוש במערכת טעינת המצבר:

   חבר את מערכת טעינת המצבר באמצעות התקעA .לשקע מתח בעל המאפיינים הנ"ל 

  בדוק את סטטוס החיבור של מערכת טעינת המצבר ע"י הצצה נוריתB אם הנורית דולקת, נוצר חיבור והטעינה התחילה. הצבע .

 והמצב המאופשר של הנוריות מציין את שלב הטעינה )היעזר בטבלה הבאה(.

 

 תיאור אזהרה

 שלב הבדיקה העצמית של מערכת טעינת המצבר מהבהבת למשך מספר שניות הנורית האדומה

 מציינת את השלב הראשון והשני של הטעינה דולקתהאדומה הנורית 

 מציינת את ההשוואה של שלב הטעינה דולקת הצהובההנורית 

 מציינת שהטעינה הסתיימה; טעינת השמירה פעילה דולקת הירוקההנורית 

 
 

A B 
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 כאשר מערכת טעינת המצבר פועלת, המכונה כבית באופן אוטומטי.

 
 כדי לנתק את מערכת טעינת המצבר ממקור החשמל, נתק את מהמכונה מהחשמל.

 

 

 אזהרה!
 

 לפני השימוש במכונה, ודא שכבל החשמל של מערכת טעינת המצבר מנותק.
 

 

 בטיחות וחיוויי תקלהמטען מצברים, התקני  .1.1.1
 

 הנורית במחוון מערכת טעינת המצבר שתואר בסעיף הקודם מהבהבת מציינת מצב התרעה:

 

 פתרון תקלה אזהרה
 מהבהבת האדומההנורית 

 בקביעות

 המצבר אינו מחובר
 בדוק את חיבורי המצבר

 חיבורי המצבר הפוכים

והנורית האדומה הנורית 
 מהבהבותהצהובה 

 תקלות בחיבור
 בדוק את כל החיבורים

 ודא שהמצבר לא נותק במהלך שלב הטעינה

 תקלות מצבר
 בדוק את המצבר

 חומצה בלבד(-בדוק את מפלס הנוזל )במצברי עופרת

 
 

 החלפת מצבר .1.1.1
 

 

 זהים.החלף את המצברים הישנים רק בדגמים שהמתח, הקיבולת, המידות והמשקל שלהם 
 המצברים חייבים להיות מאושרים על ידי היצרן.

 
 אסור לסלק מצברים משומשים לסביבה. הישמע לתקנות.

 

 

 מכיוון שהפעולה הזאת חשובה מאוד, היא צריכה להתבצע רק ע"י טכנאים מומחים.
 

 התמיכה הטכניתצור קשר עם 
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 והסמכות סימונים .1
 

 . האישור הונפק ע"י:EC/2006/42בהתאם להנחיה  CEדגמי במות ההרמה הממונעות שמתוארים במדריך זה עברו בדיקת סוג 

 

ICE Spa 
Via Garibaldi, 20 

40011 Anzola Emilia – BO (Italy) 

 
 
 

הנמצאת על גבי המכונה, ובאמצעות הצהרת התאימות שמצורפת למדריך  CEאישור לביצוע הבדיקה ניתן באמצעות לוחית הסימון 

 למשתמש הזה.
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 ומדבקות לוחיות .1
 

 
 סטנדרטיות מדבקות קודי

 

 כמות תיאור קוד 

 

 AIRO 1לוחית מספר סידורי של  001.10.024 1

 4 מדבקה לנקודת ההרמה 001.10.060 2

 2 )ניתנת לחלוקה( 435x145צהובה עם מרווחים מראש  AIROמדבקת  069.10.010 3

 2 המדבקה "עומס מירבי לגלגל" 001.10.243 4

 1 צהוב לבמה הזזה-מדבקת שחור 069.10.008 5

 1 מדבקת כושר ואיסורים 042.10.001 6

 1 מדבקת תקע מטען המצבר 045.10.011 7

 5 מדבקה לוו הגרירה 001.10.031 8

 1 מדבקת לוח בקרה קרקעית 069.10.002 9

 1 נסיעה-מדבקת בקרת היגוי 069.10.004 10

 1 מדבקת מתג מפתח ננעל 069.10.005 11

 1 מדבקת עצור 069.10.006 12

 1 מדבקת סמלים להנמכה ידנית 069.10.003 13

 1 מדבקת תא המסמכים 001.10.088 14

 1 מדבקת לנקודות חיבור חגורות הבטיחות 035.10.007 15

 1 מקלדת בקרה עם מקשי מגע 069.08.001 16
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 בדיקות לוח .11
 

 .EC/2006/42בהנחיה  1בהתאם לנספח מס' לוח הבדיקות נמסר למשתמש בבמה 
 נפרד מהמכונה, ועליו להישמר יחד עם המכונה למלוא אורך חיי השירות, עד לסילוקה הסופי.-לוח הבדיקות נחשב לחלק בלתי

 
 לוח הבדיקות מסופק לצורך רישום, בפורמט המוצע, של האירועים הבאים הקשורים לחיי השירות של המכונה:

 
 באיטליה, ביקורות חובה ת( קופתיות ע"י הסוכנות האחראית לבדיקתהASL  אוARPA.) 

 
  ביקורות חובה תקופתיות לצורך בדיקה של המבנה, התפקוד התקין של המכונה ומערכות ההגנה והבטיחות. הביקורות הן באחריות

 .בתדירות שהוגדרהמנהל הבטיחות בחברה שהמכונה נמצאת בבעלותה, ועליהן להתבצע 
 

 רוכש נדרש להודיע למחלקת באיטליה, הINAIL .האחראית שבוצעה התקנה של המכונה 
 

 .פעולות תחזוקה יוצאות דופן והחלפת חלקים חשובים במכונה 
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 ההסדרה גוף ע"י הנדרשות התקופתיות הביקורות

 וחותמת חתימה הערות תאריך
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקת המבנה

 בדיקה חזותית

בדוק את השלמות של מעקות ההגנה, נקודות עיגון הרתמה, מבנה 
ההגבהה, סולמות הגישה, חלודה, מצב הצמיגים, נזילות שמן, ופיני 

 הנעילה של המבנה.
 וחותמתחתימה  הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
   

 עיוות צינורות וכבלים

בראש ובראשונה ודא שבנקודות החיבור בין צינורות וכבלים לא נראות 
 עדויות לפגמים.

חודשי אין צורך לתעד את ביצועה מדי חודש, אבל לפחות פעם תפעול 
 בשנה, כאשר הפעולות האחרות מבוצעות.

 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקת המבנה

 7.2.1ראה סעיף  כוונונים שונים

 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9 שנה מס'
   

 10שנה מס' 
   

 גירוז

 7.2.2ראה סעיף 
תפעול חודשי אין צורך לתעד את ביצועה מדי חודש, אבל לפחות  

 פעם בשנה, כאשר הפעולות האחרות מבוצעות.
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7מס' שנה 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקה

 בדיקת מפלס שמן מיכל הידרולי

 .7.2.3ראה סעיף 
תפעול חודשי אין צורך לתעד את ביצועה מדי חודש, אבל לפחות 

 מבוצעות.פעם בשנה, כאשר הפעולות האחרות 
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
   

 סטטוס המצבר

 7.3ראה סעיף 
לפחות פעם פעולה יומית אין צורך לתעד את ביצועה מדי יום, אבל 

 בשנה, כאשר הפעולות האחרות מבוצעות.
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקה

החלפת כל השמן במיכל ההידרולי )פעם 
 בשנתיים(

 .7.2.3ראה סעיף 

 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 2שנה מס' 

   

 4שנה מס' 

   

 6שנה מס' 

   

 8שנה מס' 

   

 10שנה מס' 

   

החלפת המסנן ההידרולי )פעם 
 בשנתיים(

 .7.2.4ראה סעיף 

 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 2שנה מס' 

   

 4שנה מס' 

   

 6שנה מס' 

   

 8שנה מס' 

   

 10שנה מס' 
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקת מערכת הבטיחות

 7.2.5ראה סעיף  בדיקת תפקוד מד הנטייה
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2מס' שנה 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
   

 .7.2.6ראה סעיף  בדיקת תפקוד בקר עומס היתר
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5 שנה מס'
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקת מערכת הבטיחות

 בדיקת תפקוד מערכת הבלימה
המכונה הנעה במהירות המירבית אמורה להיות מסוגלת לעצור עם 

 מ' בקרקע שטוחה. 0.5הניווט בתוך פחות מאשר שחרור ידית 
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
   

 ,M1, M3בדיקת תפקוד מפסקי מיקרו 
M14-M15, M16-M17  ,)אופציונלי(

M18-M19-M20-M21 .)אופציונלי( 

 .7.2.7ראה סעיף 

 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקת מערכת הבטיחות

 .7.2.8ראה סעיף  בדיקת מערכת המשבת
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
   

 
  

 הנדרשות ע"י הבעליםהביקורות התקופתיות 
 תיאור הפעולות שיש לבצע בדיקת מערכת הבטיחות

 בדיקת המדבקות והלוחיות

. ודא שניתן לקרוא את תמצית ההנחיות המרכזיות 9ראה סעיף 
שמופיעה בלוחית הקיימת על גבי הבמה; שמדבקות כושר הנשיאה 
קיימות בבמה וניתנות לקריאה; וכן שהמדבקות על אמצעי בקרת 

 והבמה קריאות. הקרקע
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 הביקורות התקופתיות הנדרשות ע"י הבעלים

 לבצעתיאור הפעולות שיש  בדיקת התקני החירום

 5.7ראה סעיף  בדיקת הנמכת החירום ידנית
 חתימה וחותמת הערות תאריך 

 1שנה מס' 
   

 2שנה מס' 
   

 3שנה מס' 
   

 4שנה מס' 
   

 5שנה מס' 
   

 6שנה מס' 
   

 7שנה מס' 
   

 8שנה מס' 
   

 9שנה מס' 
   

 10שנה מס' 
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 חשובות תקלות

 

 פתרון תיאור התקלה תאריך

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 חלפים שנעשה בהם שימוש

 תיאור
 כמות קוד

  
 
 
 

 

 
 מנהל בטיחות  שירות

   
 

 

 פתרון תיאור התקלה תאריך

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 חלפים שנעשה בהם שימוש

 תיאור
 כמות קוד

  
 
 
 

 

 
 מנהל בטיחות  שירות
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 חשובות תקלות

 

 פתרון תיאור התקלה תאריך

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 חלפים שנעשה בהם שימוש

 תיאור
 כמות קוד

  
 
 
 

 

 
 מנהל בטיחות  שירות

   
 

 

 פתרון תיאור התקלה תאריך

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 חלפים שנעשה בהם שימוש

 תיאור
 כמות קוד

  
 
 
 

 

 
 מנהל בטיחות  שירות
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 סטנדרטיות מכונות - חיווט תרשים .11

 
 ZAPI: 069.08.007 תרשים 

 PGT: 069.08.017 תרשים

 
AV1 התקן קולי קרקעי 

AV2 התקן קולי במה 

BC מטען מצבר 

BT מצבר 

EP משאבה חשמלית 

EV5 שסתום סולנואיד להנמכה 

F1 נתיך מערכת ההספק 

FU1 נתיך מערכת הבקרה 

FU2 נתיך מפעיל הבקרה 

FU3 נתיך משטח ההעמסה 

FU4 נתיך קוטב שלילי 

GRF1-2 מחווני איתות 

INCL מד נטייה 

ind BC מחוון מטען מצבר 

KL צופר 

LC מגען קו 

M1 מפסק מיקרו משטח נמוך 

M3 מפסק מיקרו הגבלת הגבהת הבמה 

M14 מפסק מיקרו שער ימין 

M15 מפסק מיקרו שער שמאל 

M16 )מפסק מיקרו הגבלת הגבהת משטח העמסה )אופציונלי 

M17  אופציונלי(מפסק מיקרו הגבלת הנמכת משטח העמסה( 

MDI CAN / 
DIAGNOSTIC 

CENTER 

 תצוגה רב תכליתית בבמה

MTR1-2 מנועי הינע 

PR1 מפסק לחץ 

RP )ממסר הספק משטח העמסה )אופציונלי 

RPH )ממסר הגבהת משטח העמסה )אופציונלי 

RPH )ממסר הנמכת משטח העמסה )אופציונלי 

SP0 מפסק חירום מעגל ההספק 

SP1  בקרקע -מעגל הבקרה מפסק חירום 

SP2  בבמה -מפסק חירום מעגל הבקרה 

SW1 במה\בורר שליטה קרקע 

SW3 מתג שחרור בלמים לגרירת חירום 

SW4 הנמכה מהקרקע\מתג הגבהה 

UM מגע דוושת משבת 
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 סטנדרטיות מכונות - הידרולי תרשים .11

 
 מיכל שמן 1
 מסנן 2
 משאבת גלגלי שיניים 3
 מכלול אינטגרלי 4
 שסתום חד כיווני 5
 צילינדר הגבהה 6
 מכסה מילוי ושחרור גזים 7
 שסתום פריקת לחץ 8
 מפעיל הנמכת חירום ידנית 9

EV5 שסתום סולנואיד להנמכה 

M מנוע חשמלי 

PR1 מפסק לחץ 
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 CE התאימות הצהרת של למקור נאמן עותק .13
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