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Ledetråder

Ved lesingen av denne anvisningen vil du støte på en rekke illustrasjoner
og symboler, som skal lette navigasjonen i og forståelsen av disse
anvisningene. Nedenfor er de forskjellige betydningene forklart.
Tekstvisninger

Betydning

Fremheving av spesielt viktige
ord/setningsdeler
Angir opplistinger
Opplisting 1
o Opplisting 2
Angir opplistinger
(Klamme)
Posisjonsnummer
Anvisning av
Anvisning av handling til personalet. Angis
handling
alltid i kronologisk rekkefølge
For å gjøre teksten bedre lesbar, er for det meste hankjønnsformer brukt
ved tiltale. Tiltalen gjelder selvfølgelig begge kjønn.
Fet skrift

Illustrasjoner
De brukte illustrasjonene refererer til en konkret maskintype. For andre
maskintyper, har de evt. kun en skjematisk karakter. De grunnleggende
funksjonene og betjeningen endrer seg ikke ved dette.
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Advarsler
Aktiviteter som medfører konkret fare (for liv og helse eller mulige skader
på maskinen), er merket med advarsler. Du må under alle omstendigheter
følge de anvisningene som er gitt i advarslene.

Symbol for arbeidssikkerhet
Dette symbolet finner du ved alle sikkerhetshenvisninger hvor det er fare
for personers liv og helse. Ta hensyn til disse henvisningene og gå
forsiktig frem!

Advarselstrinn

Følge
Død/alvorlig
personskade

Sannsynlighet

ADVARSEL

Alvorlig personskade

mulig

FORSIKTIG

Lett personskade

mulig

FORSIKTIG

Materiell skade

mulig

FARE

truer umiddelbart

Henvisning om forsiktighet
står på steder der det gis spesielle opplysninger, hhv. påbud og forbud, for
å forebygge og hindre skader på maskinen.
Merk
står på steder hvor det henvises til økonomisk bruk av maskinen, til riktig
arbeidsforløp.
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1.1

Forkortelser
Følgende forkortelser kan være brukt inne i
bruksanvisningen.
maks.
min.
min.
osv.
evt.
f.eks.
ml
mm
°C
°F
ft.
ft/m
m/min
inch
etc.
lbs.
lbf.-ft
kg
l
Gal.
Kp

1.2

maksimal
minimal
minutter
og så videre
eventuelt
for eksempel
milliliter
millimeter
grader Celsius
grader Fahrenheit
feet
for per minutt
meter per minutt
tommer
et cetara
pund
pund per fot
kilogram
liter
gallons
kilopond

Nm
km/h
mph
inkl.
evt.
dvs.
vedr.
r. f.
ca.
Ø
®
©
TM
%
‰
dB (A)
LWA
>
<
±

Newtonmeter
kilometer per time
Miles per hour
inklusive
eventuelt
det vil si
vedrørende
relativ fuktighet
cirka
diameter
registrert varemerke
Copyright
Varemerke
(handelsnavn)
prosent
promille
støytrykknivå
støyeffektnivå
større enn
mindre enn
pluss minus

Impressum
GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Copyright ©
Med forbehold om alle rettigheter. Ingen del, i noen som helst form, kan
reproduseres eller bli mangfoldiggjort eller distribuert ved bruk av
elektroniske medier uten skriftlig godkjenning av produsenten. For de
programproduktene/brukerdokumentene fra andre produsenter som evt. er
mottatt som en del av leveransen, skal Copyright og brukerbetingelsene
respekteres.
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Identifikasjonsdata

2.1

Maskin
Maskintype
Byggeår

2.2

GEDA 1500 Z / ZP
Se typeskilt

Produsent
GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Tel.:
+49 (0)9 06 / 98 09-0
Fax:
+49 (0)9 06 / 98 09-50
E-Mail:
info@geda.de
Web:
www.geda.de

2.3

GEDA-forhandlere
Bergkamen

Gera

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Northwest branch
Marie-Curie-Straße 11
59192 Bergkamen-Rünthe
Tel. +49(0)2389 9874-32
Fax. +49(0)2389 9874-33

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Subsidiary Eastern
Ernst-M.-Jahr Straße 5
07552 Gera
Tel. +49(0)365 55280-0
Fax. +49(0)365 55280-29

USA

Russia

GEDA USA, LLC
1151 Butler Road
USA 77573 League City, Texas
Tel. +1(713) 621 7272
Fax. +1(713) 621 7279
Web: www.gedausa.com

GEDA RUS, LLC
Yaroslavskoe shosse 42
129337 Moscow
Russian Federation
Tel. +7(495) 663 24 48
Fax. +7(495) 663 24 49
Web: www.geda-ru.com

Turkey
GEDA MAJOR
IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. TIC. LTD. STI.
Semsettin Günaltay Cad. No:224 A Blok K:2 D:5
Tüccarbasi/Erenköy
TR-34734 Istanbul/Türkiye
Tel.: +90 (216) 478 2108
Fax: +90 (216) 467 3564
Web: www.geda.com.tr
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2.4

GEDA® 1500 Z / ZP

Reservedelsbestilling
Reservedelsbestilling kun via produsent/forhandler.
Det skal kun benyttes originale GEDA-reservedeler. Kun disse garanterer
full funksjonsdyktighet og sikkerhet. Bruk av ikke-tillatte reservedeler, fritar
oss for ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av dette.
Ved alle reservedelsbestillinger må du angi:
Maskintype
Byggeår
Fabrikknr.
Navn på komponenten
Artikkelnr.
Bestilt mengde
Driftsspenning (hvis nødvendig)
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Tekniske data

3.1

Hastigheter
Løftehastighet
Byggeheis
(Ekstern styring)

3.2

Transportplattform / Montering
(Plattformstyring)

12 m / min. eller 24 m / min.

I sikkerhetsområdet (0-2 m)

12 m / min

Fanginnretning
Utløsningshastighet

40 m / min.

Drivverk
400 V
Effekt
Strømforbruk
Startstrøm (maks.)

3.3

24 m / min.

2 x 3 / 6,1 kW
(6,0 / 12,2 KW)
2 x 7,5 / 13,8 A (15 / 27,6 A)
95/ 60 A

Monteringshøyde
maks. 100 m

3.4

Emisjoner
Støytrykknivå

Bruksanvisning
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3.5

Mast
Es dürfen ausschließlich nur
Original GEDA- Mastteile
verwendet werden.

Lengde

1,5 m

Vekt

44,4 kg

Tiltrekkingsmoment
(forbindelsesskruer)

150 Nm (nøkkelbredde 24 mm)

Høyde til første mastforankring

6m

Vertikal avstand mellom de
øvrige mastforankringene

10 m

Vertikal avstand
slepekabelføringer

6m

Maks. utkraging mastlengde
Drift

6,0 m (Plattform A, C-I)
2,0 m (Plattform B, BS, BL, BLL)

Montering

9,5 m

(redusert levedyktighet)

Helling mast
Vertikal helling til masten maks. 0,5 °. Kontroller hellingen med egnede
midler under og etter monteringen.
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3.6

3.6.1
3.6.2

Mål og vekt
MERK
Ved montering av tilleggsutstyr (som f.eks. tak, monteringsrampe osv.)
øker egenvekten. Bæreevnen blir da redusert tilsvarende.
Basisenhet:
Vekt (uten plattform)
970 kg
Plattform A
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
2000 kg
1900 kg + 1
Transportplattform
2000 kg
1800 kg + 2
(maks. 7 personer)
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

Montering

3.6.3

Mål

1,45 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1370 kg
80 kg
17 kg

Antall adganger

1 x lesse på; 1x lesse av

Plattform B
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

Bruksanvisning

1000 kg

1500 kg
1500 kg
(maks. 7 personer)

1400 kg + 1
1300 kg + 2
1200 kg + 3
1100 kg + 4
1000 kg + 5
900 kg + 6
800 kg + 7

500 kg

Mål

1,45 x 3,35 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1580 kg
120 kg
31 kg

Antall adganger

1 x lesse på; 1x lesse av
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3.6.4

Plattform BL
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

3.6.5

1100 kg + 1
1000 kg + 2
900 kg + 3
800 kg + 4
700 kg + 5
600 kg + 6
500 kg + 7

500 kg

Mål

1,45 x 4,15 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1670 kg
122 kg
41 kg

Antall adganger

1 x lesse på; 1x lesse av

Plattform BS
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

Bruksanvisning

1200 kg
1200 kg
(maks. 7 personer)

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

500 kg

Mål

1,45 x 3,35 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1580 kg
122 kg
37 kg

Antall adganger

1 x lesse på; 1x lesse av
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3.6.6

Plattform BLL
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

3.6.7

900 kg + 1
800 kg + 2
700 kg + 3
600 kg + 4
500 kg + 5
400 kg + 6
300 kg + 7

500 kg

Mål

1,45 x 4,95 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1840 kg
193 kg
45 kg

Antall adganger

1 x lesse på; 1x lesse av

Plattform C
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

Bruksanvisning

1000 kg
1000 kg
(maks. 7 personer)

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1560 kg
114 kg
32 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 1x lesse av
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3.6.8

Plattform D
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

3.6.9

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1560 kg
114 kg
32 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 1x lesse av

Plattform E
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

Bruksanvisning

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1635 kg
114 kg
32 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 2x lesse av

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

3.6.10

Plattform F
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

3.6.11

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1785 kg
150 kg
46 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 1x lesse av

Plattform G
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

Bruksanvisning

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1785 kg
150 kg
46 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 1x lesse av

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

3.6.12

Plattform H
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

3.6.13

3.6.15

Bruksanvisning

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1840 kg
150 kg
46 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 2x lesse av

Plattform I
Bæreevne (maks.)
Byggeheis
Transportplattform

Montering

3.6.14

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

2000 kg
2000 kg
(maks. 7 personer)

1900 kg + 1
1800 kg + 2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1000 kg

Mål

4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m

Vekt
Basisenhet med Plattform
Tak
Nedfartsvern

1785 kg
150 kg
46 kg

Antall adganger

2 x lesse på; 1x lesse av

Monteringsplattform
Bæreevne
Vekt

120 kg
40 kg

Løftetravers med kranring
Bæreevne
Vekt

3000 kg
37,0 kg
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3.7

GEDA® 1500 Z / ZP

Etasjesikringsdører
Heisen GEDA 1500 Z/ZP er sammen med GEDA etasjesikringsdører:
GEDA COMFORT
art.-nr.: 01212
GEDA STANDARD
art.-nr.: 01217
GEDA STANDARD Basic
art.-nr.: 01268
prototypgodkjent og oppfyller kravene til en trygg overgang mellom etasje
og plattform. Prototypgodkjente GEDA-heiser må kun brukes med de
tilsvarende godkjente etasjedørene. Se de respektive anvisningene for
montering av etasjesikringene.

Bruksanvisning
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3.8

GEDA® 1500 Z / ZP

Tiltrekningsmomenter

3.8.1

Mekaniske skrueforbindelser uten kontroll av tiltrekningsmoment
Alle angivelser refererer til skruer med fasthetsklasse
8.8
Tiltrekningsmoment
Tiltrekningsmoment
25 Nm
M8
M 16 210 Nm
49 Nm
M 10
M 18 300 Nm
86 Nm
M 12
M 20 425 Nm
135
Nm
M 14
M 24 710 Nm

3.8.2

Spesielt mekaniske skrueforbindelser med kontroll av
tiltrekningsmoment
Mast – elementene til hverandre
150 Nm
Tiltrekningsmoment
4 x Øyeskruene M16
Masterør
50 Nm
Tiltrekningsmoment
für 1 ½" Klemmene
100 Nm
Tiltrekningsmoment
für 2" Klemmene

3.8.3

Elektriske skrueforbindelser (metallskruefester)
Tiltrekningsmoment
Tiltrekningsmoment
M4
1,2 Nm
M 12 15,5 Nm
M5
2 Nm
M 16
30 Nm
M6
3 Nm
M 20
52 Nm
M8
6 Nm
M 24
80 Nm
M 10
10 Nm
M 30
150 Nm

Bruksanvisning
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3.9

Tekniske informasjoner for monteringen

3.9.1

Fundament
Fundamentet må kunne overføre de lastene som finnes, sikkert til
byggegrunnen.
Før alle monteringsarbeider må du derfor forsikre deg om de følgende
punktene.
Bekrefte bæreevnen til fundamentet
Bekrefte bæreevnen til byggegrunnen
Da bæreevnen til byggegrunne ofte er vanskelig å vurdere, må du hvis det
finnes den minste tvil og spesielt ved høye/kompliserte oppbygninger,
tilkalle en sakkyndig byggegrunnsansvarlig.
Ved vurderingen av byggegrunnen, må du ta hensyn til de følgende
punktene:
Tillatt maksimalt bakketrykk
Forventede setninger
Forventede grunnvannsnivå
Forventede tine- eller frostprosesser
Forventede byggeaktiviteter i umiddelbar nærhet av byggeplassen
Stålplater eller betong kan anvendes som lastfordelende underlag.
Fundamentet må være horisontalt. Informasjonene om bakketrykk er uten
sikkerhetsfaktorer
Bakketrykk

3.9.2

Mastvekt per meter

48 kg

(med forankringer og kabelføringer)

Vekt basisenhet med plattform
Nyttelast
Grunnflate uten underlag

maks. 1840 kg
maks. 2000 kg
0,5 m²

(under begge mastene)
Oppbygningsh
øyde (m)
Vekt
(kg)
Lasteevne
2
(kN/ m )

Bruksanvisning

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4352

4992

5632

6272

6912

7552

8192

8832

9472

10112

85

98

111

123

136

148

160

173

186

198
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3.9.3

Europeiske vindregioner

Operatøren er ansvarlig for bruken av riktig vindregion. Stedlige forhold
som:
Fjell, havbukter, daler
passasjer mellom hus, gjennomganger, bebyggelse osv.
kan føre til turbulente vinder og dermed gjøre det nødvendig å bruke
data for en annen vindregion.
Vindtrykk etter regioner (N/m2)

Monteringshøyde
Meter
0 – 10
10 – 20
20 – 50
50 – 100

Bruksanvisning

A/B
544
627
757
879

C
741
853
1031
1196

D
968
1114
1347
1562

E
1225
1410
1704
1977
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3.9.4

Bruksanvisning

GEDA® 1500 Z / ZP

Oppbygningsgeometri
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D
E

Plattformdybde
Plattformbredde

F

Maks. utkraging mast

G
H
I

Lasteevne under monteringen
Avstand fra senter for mastens
runde rør til senter etasjedørens
traversrør
Maks. avstand for kabelføringene

A1/2 Avstand mellom veggfestene
B1/2 Avstand fra senter mastens runde rør til
veggen

C1/2 Skråstilling av festerør
P Minsteavstand mellom oppstilt

T
U

Høyde til 1. Masteholder

6m

V

Vertikal avstand mellom de
øvrige masteholderne

10m

W

Bredde per plattformsegment

X

Avstand fra nødendebryterbøyle til masteende

Y

Avstand fra etasjegulv til
etasjeendebryterbøyle
Mastekoblingsskruenes
tiltrekningsmoment

Q

Z

Bruksanvisning

0,1m

monteringsplattform og festerør
Fra losserampen til senter for
traversrøret til etasjedøren
Maks. monteringshøyde

0,57m
100m

1,44m
1,26m
0,25m
150Nm
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3.9.5

Forankringskrefter
Forankringskreftene må tas sikkert opp av bygningen/stillaset. Dette må
evt. kontrolleres av en kvalifisert byggteknisk fagmann. Valg av
festelementer er avhengig av forholdene (plugger/gjennomgående skruer).
Forankringskreftene finner du i tabellene nedenfor. Toppkreftene for den
fremstilte oppbygningsgeometrien er oppgitt, men de inneholder stadig
ingen sikkerhetsfaktorer. Hvis den fremstilte oppbygningsgeometrien
endres, må de tilsvarende forankringskreftene justeres.
Forankringsavstanden er ved alle plattformer V = 10 m.
Oppbygning foran veggen
Plattform A (A2 = 1,2 m; B2 = 1,6 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
Øvrige forankringer
Fremspring mast 6 m
hhv. øverste forankring uten
fremspring av mast
Vindregion
Fx
Fy
Fx
Fy
A/B
3,7 kN
6,4 kN
2,1 kN
3,9 kN
C
3,7 kN
6,4 kN
2,2 kN
4,1 kN
D
3,7 kN
6,4 kN
2,9 kN
5,4 kN
E
3,7 kN
6,4 kN
3,6 kN
6,9 kN
Plattform B (A2 = 1,2 m; B2 = 1,75 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
øvrige forankringer hhv.
Fremspring mast 2 m
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Vindregion
A/B
C
D
E

Fx
3,7 kN
3,7 kN
3,7 kN
3,7 kN

Fy
6,4 kN
6,4 kN
6,4 kN
6,4 kN

Fx
2,1 kN
2,2 kN
2,9 kN
3,6 kN

Fy
3,9 kN
4,1 kN
5,4 kN
6,9 kN

Plattform BS (A2 = 1,2 m; B2 = 2,58 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
øvrige forankringer hhv.
Fremspring mast 2 m
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Vindregion
A/B
C
D
E

Bruksanvisning

Fx
2,9 kN
2,9 kN
2,9 kN

Fy
Fx
9,0 kN
1,8 kN
9,0 kN
2,2 kN
9,0 kN
2,9 kN
På forespørsel

Fy
4,9 kN
6,1 kN
8,0 kN
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Plattform BL (A2 = 1,2 m; B2 = 2,58 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
øvrige forankringer hhv.
Fremspring mast 2 m
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Vindregion
A/B
C
D
E

Fx
2,9 kN
2,9 kN
2,9 kN

Fy
Fx
8,7 kN
1,8 kN
9,0 kN
2,2 kN
9,0 kN
2,9 kN
På forespørsel

Fy
4,9 kN
6,1 kN
8,0 kN

Plattform BLL (A2 = 1,6 m; B2 = 3,4 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
øvrige forankringer hhv.
Fremspring mast 2 m
øverste forankring uten
fremspring for mast)

Vindregion
A/B
C
D
E

Fx
2,9 kN
2,9 kN
2,9 kN

Fy
Fx
8,7 kN
2,0 kN
9,0 kN
2,4 kN
9,0 kN
3,1 kN
På forespørsel

Fy
4,5 kN
6,1 kN
7,9 kN

Plattform C; D; E (A2 = 1,2 m; B2 = 1,6 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
øvrige forankringer hhv.
Fremspring mast 6 m
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Vindregion
Fx
Fy
Fx
Fy
A/B
2,9 kN
8,7 kN
2,0 kN
4,5 kN
C
2,9 kN
9,0 kN
2,4 kN
6,1 kN
D
3,3 kN
9,0 kN
3,1 kN
7,9 kN
E
4,2 kN
7,3 kN
3,7 kN
6,4 kN
Plattform F; G; H; I (A2 = 1,2 m; B2 = 1,6 m; C2=0,28 m)
Øverste forankring
øvrige forankringer hhv.
Fremspring mast 6 m
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Vindregion
Fx
Fy
Fx
Fy
A/B
2,9 kN
8,7 kN
2,0 kN
4,5 kN
C
2,9 kN
9,0 kN
2,4 kN
6,1 kN
D
3,3 kN
9,0 kN
3,1 kN
7,9 kN
E
4,2 kN
7,3 kN
3,7 kN
6,4 kN

Bruksanvisning
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Oppbygning foran stillaset
Forankringsavstander for alle plattformer
(A2 = 1,6 m; B2 = 2,4 m; C2=0,43 m)
Plattform A
Øverste forankring
Fremspring mast 6 m
Vindregion
A/B
C
D
E

Fx
1,9 kN
2,5 kN
3,3 kN
4,2 kN

Fy
4,9 kN
5,2 kN
6,7 kN
8,5 kN

øvrige forankringer hhv.
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Fx
Fy
1,9 kN
3,8 kN
2,5 kN
5,2 kN
3,3 kN
6,7 kN
4,2 kN
8,5 kN

Plattform B
Øverste forankring
Fremspring mast 2 m
Vindregion
A/B
C
D
E

Fx
1,9 kN
2,5 kN
3,3 kN
4,2 kN

Fy
5,9 kN
5,9 kN
6,7 kN
8,5 kN

Plattform C; D; E; F; G; H; I
Øverste forankring
Fremspring mast 6 m
Vindregion
A/B
C
D
E

Fx
1,9 kN
2,5 kN
3,3 kN
4,2 kN

Fy
5,9 kN
5,9 kN
6,7 kN
8,5 kN

øvrige forankringer hhv.
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Fx
1,9 kN
2,5 kN
3,3 kN
4,2 kN

Fy
4,2 kN
5,3 kN
6,7 kN
8,5 kN

øvrige forankringer hhv.
øverste forankring uten
fremspring for mast)
Fx
Fy
1,9 kN
4,2 kN
2,5 kN
5,3 kN
3,3 kN
6,7 kN
4,2 kN
8,5 kN

Plattform BS; BL; BLL
På forespørsel

Bruksanvisning
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3.9.6

GEDA® 1500 Z / ZP

Avstivingsrør
Ved bestemte oppbygningssituasjoner (svært store avstander til
festepunktene) kan det være nødvendig å beskytte forankringsrørene mot
bøying.
Tillatt
De faktiske trykkreftene i røret beregnes ut fra
trykkraft
de kreftene som er oppgitt i tabellen.
100 cm
52650 N
150 cm
38960 N
200 cm
26720 N Hvis de oppgitte kreftene overskrides, må det
250 cm
18660 N treffes tiltak i tillegg.
300 cm
13580 N
350 cm
10280 N
400 cm
8030 N
450 cm
6460 N
500 cm
5290 N
550 cm
4410 N
600 cm
3730 N
650 cm
3200 N
700 cm
2770 N
750 cm
2420 N
800 cm
2140 N
850 cm
1900 N
Tabellen gjelder for glatte stålrør i én del uten skjøter.
48,3 x 3,25 – St 37-2 DIN 2448 eller DIN 2458
Bøyelengde

Bruksanvisning
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3.9.7

Driftsmidler
Driftsmidler som blir til overs, skal leveres tilbake eller avfallsbehandles
i henhold til de forskriftene som gjelder i bedriften eller er lovebestemt.
Fett:
Vær oppmerksom på om typene fett kan blandes.
Girolje:
Motorene er smurte for hele levetiden. Under normale betingelser er det
ikke nødvendig med etterfylling. Ved sterk belastning er det nødvendig
med et oljeskift ved hver 10 000. driftstime.

3.9.8

Elektrisk installasjon
Driftsspenning:
Nettsikring
Kapslingsgrad:

400 V / 50 Hz / 3 Ph
3 x 32 A
IP 54 (NEMA 3)

Kablene på kundesiden må være dimensjonert slik at:
de tilsvarer tilkoblingseffekten til maskinen.
det ikke opptrer noen støyspenninger eller støyfrekvenser.
utløsningsforholdene for verneinnretningene tilfredsstiller de enkelte
lovbestemte kravene.
For forlengelse av nettledningen er det nødvendig med en gummiisolert
kabel med et tverrsnitt på minst 5 x 6 mm2.
Tilkobling av maskinen må kun gjøres via en byggestrømfordeler i henhold
til IEC 60439-4:2004.
Sikring min. 32 A / T;
Feilstrøm-relevern (RCD) med målestrøm på maks. 0,03 A
MERK
Effekten til feilstrøm-relevernet (RCD/FI) skal kontrolleres og
dokumenteres i regelmessige avstander.

Bruksanvisning
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3.9.9

GEDA® 1500 Z / ZP

Kontroller
Følgende kontroller er gjennomført før leveransen:
Dynamisk kontroll med fangprøve av fanginnretningen med 1,25
ganger den maksimale bæreevnen.
Elektriske kontroller i henhold til EN 60204.
Funksjonskontroller.

3.9.10

Drifts- og omgivelsesbetingelser
Maskinen kan kun settes i drift dersom de følgende drifts- og
omgivelsesbetingelsene er oppfylte:
Temperaturområde
minimal - 20 °C
maksimal +40 °C
Vindhastigheter
Drift / vedlikehold / service
maksimalt 72 km/h
Montering
maksimal
45 km/h
Ikke under tordenvær med fare for lynnedslag. Pass på de
høydeavhengige endringene i vindhastigheten. Ved ekstreme værforhold
kan det også være nødvendig å innstille/forby drift av maskinen, selv
innefor de angitte drifts- og vedlikeholdsbetingelsene. For eksempel ved at
det oppstår sand- /snøstormer. Operatøren må utarbeide tilsvarende
regler for dette.
Atmosfære
Sammensetningen av atmosfæren på bruksstedet må være egnet for at
personer kan oppholde seg i den. Spesielt må man hindre en reduksjon
i oksygenkonsentrasjonen ved fortrengning eller forbruk. De lovbestemte
grenseverdiene for konsentrasjoner av skadelige stoffer/aerosoler eller
støv på arbeidsplasser, må ikke overskrides.
Materialtransport
Ved materialtransport må det ikke oppstå konsentrasjoner av
aggressive/korrosive stoffer. Hvis dette ikke kan utelukkes helt, må
korrosjonsvernet eller funksjonsdyktigheten til de elektriske komponentene
kontrolleres regelmessig og evt. skiftes ut.
Dannelse/oppsamling av (eksplosjonsfarlig) fint støv,
må bindes/fjernes øyeblikkelig.
Oppstillingshøyde
Opptil maks. 1000 meter over havoverflaten.

Bruksanvisning
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4

Sikkerhetsinformasjoner

4.1

Formålsbestemt bruk

Sikkerhetsinformasjonene må leses og følges av alle personer som har
oppdrag med å arbeide på maskinen, eller har oppsyn med eller instruerer
slike personer. Hvis sikkerhetsinformasjonene ikke følges, er GEDA fritatt
for ethvert ansvar.

Den maskinen som er beskrevet i denne bruksanvisningen, skal kun
brukes til:
Midlertidig bruk på byggeplasser som:
Byggeheis:
til materialtransport
Transportplattform:
Til material- og persontransport i forbindelse med en plattformfører
Mastført klatreplattform:
til gjennomføring av byggearbeider ut fra plattformen
Heis for oppføring av stillas:
til oppbygning av stillaset og masten ut fra plattformen.
De data for bæreevne som er angitt under rubrikken mål og vekt
tilsvarende den plattformen som anvendes, skal overholdes.
Ikke formålsbestemt bruk, at bruksanvisningen ikke følges, bruk av ikke
tilstrekkelig kvalifisert personale, av ikke godkjente reservedeler, opphever
ethvert ansvar fra produsentens side.

4.2

Grensene til maskinen
Bruken av maskinen er kun tillatt hvis:
de tekniske data/karakteristikker,
den maksimalt tillatte bæreevnen og personantallet,
kravene til drift innenfor de definerte drifts- og
omgivelsesbetingelsene,
overholdes.

4.3

Ombygninger/endringer
Ombygninger/endringer som utføres på egen hånd, kan ha uforutsett
virkning på sikkerheten til maskinen. Ombygninger/endringer utført på
egen hånd er derfor forbudt. Ombygninger på egen hånd opphever ethvert
ansvar fra produsentens side. Dette omfatter også sveise-, slipe- og
brennearbeider på maskinen, samt styreprogrammene.

Bruksanvisning
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4.4

Sammenlenking med andre maskiner
En styringsteknisk eller funksjonell sammenlenking med andre maskiner er
forbudt, og vil oppheve ethvert ansvar fra GEDAs side.

4.5

Forbud mot bestemte aktiviteter
Følgende aktiviteter må kun utføres av GEDA-medarbeidere, på grunn av
at det finnes feilkilder som ikke kan oppdages av operatøren:
Reparasjon av fangbremsen
Endringer i styreprogrammene

4.6

Drift av maskinen
Driften er kun tillatt i overensstemmelse med:
informasjonene om formålsbestemt bruk.
informasjonene om grensene for maskinen.
informasjonene om drifts- og omgivelsesbetingelsene.
alle de lover/forskrifter som skal overholdes av operatøren.
alle andre informasjoner i denne bruksanvisningen.
Det er forbudt å sette maskinen i drift eller betjene den, uten at denne
bruksanvisningen er lest på forhånd. Bruksanvisningen skal oppbevares
for senere bruk på maskinen.
GEDA har intet ansvar for skader som oppstår ved at bruksanvisningen
ikke følges.

4.7

Misbruk som kan forutses
Bruk av maskinen under andre betingelser eller andre formål enn de som
er nevnt foran, er strengt forbudt.
Spesielt bruk:
uten riktig monterte etasjesikringer.
med ikke tillatt stor avstand til bygningen/stillaset.
uten kjennemerke til fareområdet.
i et eksplosjonsfarlig område.
som kran, heisforretning, plattform for Bungeejumping, transport av
personer/materialer på steder med offentlig adgang.
som transportplattform for personer uten montert tak, noe som
medfører fare for at det kan falle gjenstander ned på plattformen.
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Farene ved maskinen
Maskinen er konstruert og bygget i henhold til nyeste tekniske standarder.
Før leveringen er den blitt underlagt en sikkerhetskontroll og -godkjenning.
Likevel kan de oppstå farer for personer eller materielle skader på grunn
av feil betjening, ikke formålsbestemt bruk, uaktsomhet, manglende
vedlikehold eller svikt i komponenter.

4.9

Farekilder/eksisterende restfarer
Som for alle kompliserte maskiner, finnes det også for GEDA-maskiner
potensielle farekilder. Disse er:

4.9.1

Bevegelige, roterende, spisse og skarpkantede deler
Drivverk
Kjeder/vaiere/kabler

4.9.2

Energi
Elektrisitet
Varme overflater
Stillingsenergi (løftede komponenter, veltende/fallede last, fallende
verktøy)

4.9.3

Driftsstoffer
Olje

4.9.4

Fett
Nødstilfeller
Innelåsing av personer.
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4.10

Dokumenter som også er gyldige
I tillegg til denne bruksanvisningen, må de følgende dokumentene følges
av de respektive målgruppene:
Anvisninger for etasjesikringsdørene.
hhv. anvisningene for de elektriske modulene til
etasjesikringsdørene.
hhv. informasjonene om kundeservice.
Anvisningene fra leverandører av innkjøpte deler.
Disse dokumentene bli utvidet med de enkelte nasjonale forskriftene som
gjelder i brukerlandet. Ved salg eller overdragelse videre, må
dokumentasjonen likeledes leveres med.

4.11

Utførselstillatelse
Deler av maskinen/den elektriske styringen kan være pålagt
utførselstillatelse, avhengig av den aktuelle juridiske situasjonen når det
gjelder eksport. Kunden må ved eksport selv ta ansvaret for fremskaffelse
av den enkelte utførselstillatelsen, og handle i henhold til denne tillatelsen.

4.12

Garanti
Bruksanvisningen inneholder ingen garantitilsagn. Disse finner du i de
generelle kontraktsvilkårene. Formålsbestemt bruk er en forutsetning for
garantien.

4.13

GEDA-opplæring
For å oppnå en så høy grad av sikkerhet og økonomi som mulig ved
driften av maskinen, gjennomfører GEDA detaljerte kurs.
Ved levering av maskinen får operatøren og personalet hans utførlige
instruksjoner for funksjon, drift, service, vedlikehold og feilretting. Vi
anbefaler operatøren å benytte seg av disse kursene. Kontakt
GEDA GmbH kundeservice for mer informasjon om kursene.
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5

Operatørens forpliktelser

5.1

Plikt til opplæring/kvalifisering
Operatøren fastlegger klart ansvarsområdene til personalet for
betjening/montering/service. Før maskinen tas i bruk første gang, er
operatøren forpliktet til å lære opp alle de personer som er berettiget til
å bruke maskinen, i alt som vedrører riktig håndtering av maskinen for de
enkelte aktivitets- og ansvarsområdene, og ved hjelp av praktiske øvinger.
Opplæringen skal i det minste omfatte:
Omfang og begrensninger for aktivitets- og ansvarsområdet for den
enkelte personalkategorien.
Riktig sikkerhetsmessig oppførsel.
Hvordan unngå farer under driften.
Hvordan opptre i nødstilfeller.
Bruk av nødsfall-/evakueringsplan.
Riktig betjening av maskinen.
Betydningen av advarsler, anvisningsskilt og piktogrammer.
Bruk av og kontroll av det personlige verneutstyret.
Omgang med driftsstoffer og rengjøringsmidler.
Deretter må operatøren kontrollere at personalet er i stand til å betjene
maskinen selvstendig og på en riktig måte.
Denne opplæringen skal dokumenteres og gjentas med regelmessige
mellomrom.
Nytt personale må kun bruke maskinen under tilsyn og instruksjon fra
erfarent personale.
Vedlikeholds og servicearbeider skal utelukkende utføres av personale
som er kvalifisert for dette. Bruk av ikke-kvalifisert personale er forbudt og
fritar GEDA fra ethvert ansvar.
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5.2

Tilgjengelighet til nødvendige informasjoner
Operatøren må gjøre den nødvendige bruksanvisningen for hver enkelt
aktivitet tilgjengelig for alle personer som har i oppdrag å betjene,
vedlikeholde og utføre service på maskinen.
han skal forsikre seg om at de impliserte personene har lest og forstått de
nødvendige anvisningene.
Det samme gjelder for alle relevante sikkerhetsdatablad, bedriftsinterne
anvisninger, anvisninger for forebyggelse av ulykker, anvisninger fra
leverandører av innkjøpte deler eller driftsmidler.
Avhengig av hvordan bedriften er organisert, må anvisningene også
gjøres tilgjengelige for andre personer/avdelinger.

5.3

Kontroll av riktig tilstand og bruk
Operatøren må med regelmessige intervaller og ved egnede tiltak,
kontrollere at maskinen blir brukt formålsbestemt, at det ikke er foretatt
noen ombygninger eller manipulasjoner på maskinen, og at alle deler
virker som de skal.

5.4

Vurdering av farer på bruksstedet
Operatøren må vurdere alle farer på bruksstedet til maskinen og treffe de
tiltakene som er nødvendige for sikkerhet og helsevern.

5.5

Maskiner/anlegg som skal innrapporteres
Operatøren skal rapportere inn alle rapporteringspliktige maskiner/anlegg
til de ansvarlige myndighetene, i henhold til de forskriftene/påleggene som
gjelder til enhver tid.

5.6

Periodiske kontroller
Operatøren må få gjennomført de periodiske kontrollene som er
foreskrevne og regulerte ved nasjonal lovgivning, og sørge for egnet
dokumentasjon av resultatene.
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Transport av hengende last over maskinen
Operatøren må ved egnede organisatoriske tiltak sikre at det ikke blir
transportert noen hengende last over maskinen.

5.8

Utarbeidelse av en plan for nødstilfeller/evakuering
Operatøren må utarbeide en plan for nødstilfeller/evakuering og sørge for
at relevant personale er opplært og har tilgjengelig de nødvendige
anvisningene for dette.

5.9

Instruksjon av fremmedmontører
Fremmedmontører må av operatøren informeres om de
sikkerhetsbestemmelsene som skal overholdes, gjeldende forskrifter for
ulykkesvern, samt om funksjonene til maskinen og
sikkerhetsinnretningene, før aktivitetene tar til. De respektive anvisningene
må gjøres tilgjengelig for dem.

5.10

Følge anvisninger fra GEDA-montørene
Hvis oppbygningen av maskinen utføres av GEDA-montører, skal
anvisningene disse gir følges.

5.11

Anskaffelse av personlig verneutstyr
Operatøren skal skaffe tilveie personlig verneutstyr egnet for de enkelte
bruksstedene og bruksområdene.
Dette skal kontrolleres regelmessig for at det er komplett og virker som det
skal.
I tillegg til disse anvisningene skal alle nasjonale forskrifter og forskrifter
fra fagorganisasjoner vedrørende verneutstyr følges.
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6

Personale som har rett til å bruke
maskinen

6.1

Bruker
Person som på grunn av sin utdannelse og erfaringer, er i stand til å utføre
de funksjonene og aktivitetene som er forbundet med normal drift.
Til dette hører også å unngå mulig risiko og fare, som kan oppstå ved
driften av maskinen.

6.2

Formann
Person som på grunn av sin utdannelse og erfaringer, er i stand til å sette
maskinen i drift og å utføre de funksjonene og aktivitetene som er
forbundet med normal drift. Til dette hører også å unngå mulig risiko og
fare, som kan oppstå ved driften/igangkjøringen av maskinen.
Videre er formannen ansvarlig for at planen for nødsfall blir
fulgt/gjennomført.

6.3

Fagmann for service/vedlikehold
Person som på grunn av sin kvalifiserte faglige utdannelse, opplæring og
erfaring, er i stand til å gjenkjenne risiko og mulige farer ved
arbeider/montering/vedlikehold/service på maskinene, og er i stand til
å fjerne disse ved egnede tiltak.

6.4

Vern av spesielle persongrupper

6.4.1

Ungdom, gravide, invalide
De respektive lovbestemte yrkesmessige begrensningene gjelder.
Personer med hjertestimulator eller implantater av metall
Magnetfelt som finnes i nærheten av ledninger og motorer som er
strømførende, kan representere en fare for de personene som er nevnt
ovenfor. Hvis det skulle være nødvendig å gå inn i slike områder, må man
først forespørre en lege, da det ikke er mulig å utelukke eventuelle
negative helsemessige konsekvenser helt.

6.4.2
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7

Sikkerhetsanvisninger som må
overholdes

7.1

Generell oppførsel i omgangen med maskinen
Maskinen må brukes farebevisst, i teknisk perfekt stand og
i henhold til informasjonene i denne bruksanvisningen.
Gjør deg kjent med hvordan maskinen virker, betjeningselementene
og sikkerhetsinnretningene.
De betjeningstrinnene som er angitt, og rekkefølgen av dem, må
følges.
Hvis det finnes uklarheter vedr. tilstanden til maskinen eller riktig
betjening av den, må disse punktene klargjøres. Drift er forbudt
frem til klargjøringen.
Brukeren er ansvarlig for andre som måtte befinne seg
i arbeidsområdet for maskinen.
Uvedkommende personer skal holdes borte fra maskinen, og evt.
varselskilt skal settes opp.
Alle sikkerhetsbestemmelser som gjelder den enkelte aktiviteten,
skal følges.
Ansvaret for de forskjellige aktivitetene må være klart fastlagt og må
overholdes. Uklarheter setter sikkerheten i stor fare.
Verne- eller nødinnretninger må verken fjernes, endres eller gjøres
uvirksomme, og må kontrolleres for at de er komplette og virker
som de skal med regelmessige mellomrom.
Feil som opptrer må du utbedre hvis du er ansvarlig for det.
Hvis det opptrer feil utenfor ditt ansvarsområde, må foresatte
underrettes om dette med én gang.
Ved vindhastigheter på > (72 km/t), må plattformen settes
i nærheten av bakken og driften innstilles.
Røyking, spising, drikking og åpen ild er forbudt.
Bruk personlig verneutstyr.
Ved alle arbeider som utføres ved fuktighet, frost og tilsmussing,
må alle underlag, trapper, podier, plattformer, stige- og
klatrehjelpemidler holdes fall- og sklisikre ved hjelp av egnede tiltak
(f.eks. tørking, rengjøring, avising).
Fjern is, snø eller annen tilsmussing.
Ikke bruk maskinen i tordenvær (lyn).
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Vær oppmerksom på bæreevnen til podier, stiger og trapper.
Vær oppmerksom på høye kanter og gjenstander på gulvet når du
stiger inn i / forlater plattformen.
Ved arbeider i en høyde på > (2,0 m), må det brukes en fallsikring.
Maskinen må ikke brukes som stige- eller klatrehjelpemiddel. Bruk
kun godkjente og stabile stige- og klatrehjelpemidler. Stige- og
klatrehjelpemidler må holdes frie for smuss.
Ved arbeidets slutt eller ved avbrudd i arbeidet, må maskinen slås
av med hovedbryteren og sikres mot å bli slått på igjen (f.eks. med
en hengelås).
Dersom et er fare for at det faller deler ned på plattformen, må man
benytte GEDA-beskyttelsestak.

7.2

Sikkerhetsanvisninger i tillegg - Transport av
maskinen/avfallsbehandling av maskinen
Ved transport på lastebil, må lasten sikres i henhold til de
internasjonale forskriftene for transport. Overbelastning av
lastebilen må unngås. Deler må pakkes slik at de ikke blir skadet.
Det må ikke oppholde seg personer i området under eller på
maskinen/maskindeler som er løftet opp.
Løfting av maskinen skal kun gjøres ved hjelp av de delene som er
nødvendige for dette, samt de foreskrevne festepunktene.
Maskinen skal kun transporteres/stilles opp på fundamenter med
tilstrekkelig bæreevne.
Ved transport med gaffeltruck, må du passe på stabil likevekt. Sikre
maskinen med egnede midler mot å skli/falle. Transporten skal kun
foregå i ganghastighet.
Ved transport over sterkt fallende/stigende strekninger må lasten
sikres tilsvarende.
Merk demonterte deler slik at forveksling unngås ved
sammenmonteringen.
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7.3

Sikkerhetsanvisninger i tillegg - Oppstilling og
tilkobling/montering
Bedriftsinterne vernetiltak mot brann, eksplosjoner, støv, gass,
damp, røyk (ved sveise-, brenne- og slipearbeider) må følges.
Angitte tiltrekningsmomenter må overholdes. Bruk en kalibrert
momentnøkkel til dette.
Når det arbeides med tunge deler, må du bruke egnede
løfteverktøy.
Overhold minstekravene til underganger, kjøre- og fluktveier.
Sørg for tilstrekkelig plass for å åpne dører og deksler.
Sveise-, brenne- og slipearbeider på maskinen, må kun utføres
etter forespørsel og tillatelse fra GEDA.
Husk at plattformen har redusert stabilitet under montering.
Vær oppmerksom på avstandene til masteforankringene og
slepekabelføringene.
Ta hensyn til bæreevnen for monteringskranen.
Unngå forveksling/feil sammensetting av demonterte deler. Merk
delene.
Ved vindhastigheter på > (45 km/t), må plattformen settes
i nærheten av bakken og driften innstilles.
Når det monteres ut fra plattformen må du aldri:
o få hendene inn i eller lene deg ut i kjørebanen under
kjøringen.
o la deler stå inn i kjørebanen under kjøringen.
o oppholde deg på lasten.
o forlate plattformen for å klatre på masten eller på bygningen.
Monterings-/fareområdet må sperres/merkes.
Det må ikke oppholde seg andre personer under monterings/fareområdet.
Fallsikringer på byggesiden må først fjernes etter monteringen av
etasjesikringsdørene.
Heisen må først tas i drift når alle etasjesikringsanordninger er
montert og godkjent.
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Sikkerhetsanvisninger - Første gangs oppstart/daglig oppstart
Pass på at:
alle sikkerhetsinnretninger er fullstendig til stede og virker som de
skal
alle tilkoblinger er satt riktig på.
alle deler er riktig monterte.
ingen verktøy eller andre deler befinner seg i eller på maskinen.
ingen verktøy eller andre deler befinner seg i heisbanen til
maskinen.
Alle advarsels- og anvisningsskilt på maskinen er fullstendige og til
stede, godt synlige og uskadde.
Uleselige eller manglende advarsels- eller anvisningsskilt skal
erstattes med én gang.
Før oppstarten må de prøvene som er definert ved nasjonale
bestemmelser, gjennomføres.
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7.5

Sikkerhetsanvisninger i tillegg – Persontransport
Personene må følge anvisningene fra formannen. Det er forbudt for
personer:
o å oppholde seg på lasten.
o å betjene maskinen.
o å stige opp på plattformen.
o å lene seg på tilgangsdeler, ramper og monteringsveier eller
forveggen.
o å lene seg ut i heisbanen til maskinen.
Dersom et er fare for at det faller verktøy/deler ned på plattformen,
må man benytte GEDA-beskyttelsestak.

FARE
Livsfare
Knusing, avkutting av lemmer
Grip aldri inn i heisbanen for maskinen under
driften.

FARE
Livsfare
Fallende verktøy/deler.
Sikre verktøy / deler mot å falle ned.
Bruk tak.
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Sikkerhetsanvisninger i tillegg – Materialtransport
Brukeren er ansvarlig for riktig lasting og lossing, samt for riktig
sikring av lasten.
Bruk egnede løfteutstyr for lasting og lossing. Bruk kun løfteutstyr
som er beregnet for vekten til lasten.
Ikke kjør inn i plattformen med løfteutstyret.
Fest lasten med holdere, slik at bevegelse under transporten er
utelukket.
Fordel lasten jevnt og på midten.
Vær oppmerksom på maksimalt tillatt belastning.
Legg lasten i en sikkerhetsavstand på min. (50 cm) fra bevegelige
deler på maskinen.
Dører, betjeningsfelt, nødvarslingsinnretning, førstehjelpsutstyr og
varselskilt må aldri dekkes til av lasten. Disse på være tilgjengelige
til enhver tid.
På lastesteder med ≥ 2,0 m fallhøyde må det finnes fallsikring, som
forhindrer at personer kan falle ned.
Personer får stige inn i plattformen først etter at lasten er sikret.
Materialene må ikke rage inn i heisbanen til maskinen.
Ved materialtransport må det ikke oppstå konsentrasjoner av
aggressive/korrosive stoffer. Hvis dette ikke kan utelukkes helt, må
korrosjonsvernet eller funksjonsdyktigheten til de elektriske
komponentene kontrolleres regelmessig og evt. skiftes ut.
Dannelse/oppsamling av (eksplosjonsfarlig) fint støv, må
bindes/fjernes øyeblikkelig.
Ved transport av deler, desto lenger plattformen er (f.eks. stillasrør,
stenger osv.) må det benyttes anleggsrammer.
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Sikkerhetsanvisninger i tillegg - Vedlikehold/reparasjon/service
Alle relevante personer (f.eks. brukerpersonale, foresatte) må
informeres om gjennomføringen av arbeidet før det begynner.
Før gjennomføring av vedlikeholds-/reparasjonsarbeider, må
maskinen slås av med hovedbryteren og sikres mot å bli slått på
igjen (f.eks. med en hengelås).
Det må bare utføres arbeider på plattformen når denne befinner seg
på bunnstasjonen. Dersom plattformen blir hevet, må denne støttes
opp med egnede støtteinnretninger.
Arbeider på strømførende komponenter må kun utføres av
elektrikere.
De aktuelle elektriske delene må gjøres spenningsfrie (utkobling av
nettspenningen foran hovedbryteren).
Ikke ta på stikkontakter, kabler eller elektriske komponenter med
våte eller fuktige hender.
Fuktige, glatte eller spisse overflater må tørkes av eller dekkes til.
Det skal ikke være igjen noen potensielle farer.
Alle arbeider på elektriske komponenter må kun utføres ved hjelp
av spenningsisolerte verktøy.
Tilkobling av maskinen må kun gjøres via en byggestrømfordeler
i henhold til IEC 60439-4:2004.
Sikringer må aldri forbikobles. Sikringer må alltid skiftes ut med
sikringer av samme type.
Sørg med egnede tiltak for at bevegelige/løste deler er blokkerte
under arbeidet, og at ingen lemmer kan bli klemt fast på grunn av
utilsiktede bevegelser.
Sørg ved egnede tiltak for at demonterte deler ikke kan falle ned.
Du kan miste balansen ved å håndtere tunge deler/verktøy. Løft
tunge deler/verktøy kun med hjelp fra en annen person eller egnede
løftemidler.
Bruk nye deler kun i henhold til bruksområdet for dem og innenfor
de tekniske spesifikasjonene.
Kontroller at delen virker som de skal etter arbeidet. Pass på at det
ikke oppstår noen farer ved oppstarten av maskinen.
Sveise-, brenne- og slipearbeider på maskinen, må kun utføres
etter forespørsel og tillatelse fra GEDA.
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Sikkerhetsanvisninger for rengjøring
Brann- og eksplosjonsfare ved bruk av brennbare
rengjøringsmidler.
Bruk kun egnede, ikke brennbare rengjøringsmidler.
Merk fuktige områder med tilsvarende advarselskilt.
Bruk personlig verneutstyr.
Ikke bruk baser eller syrer, eller andre aggressive midler til
rengjøringen.
Ikke bruk dampstråleapparat/høytrykksspyler. Elektriske
komponenter kan bli skadet.
Ikke ta på stikkontakter, kabler eller elektriske komponenter med
våte eller fuktige hender.
Rengjøringsarbeider på strømførende komponenter må kun utføres
av elektrikere.
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Sikkerhetsanvisninger for oppførsel i nødstilfeller
Bedriftsinterne anvisninger for oppførsel i
nødstilfeller/evakueringsplanen skal følges.
Bruk aldri deler av maskinen som stigehjelpemiddel.
Ikke klatre uten sikring. Hold deg alltid fast med minst én hånd.
Stige- og klatrehjelpemidler må holdes frie for smuss.

7.9.1

Fareområdet kan forlates
Behold roen.
Forlat fareområdet med én gang.
Hjelp evt. personer/evakuer personer.
Hindre adgangen for personer/advar andre.
Innled egnede tiltak for å avslutte/begrense nødssituasjonen.
Informer foresatte.

7.9.2

Fareområdet kan ikke forlates
Behold roen.
Hjelp evt. skadde personer.
Tilkall hjelp.
Vent på redningsmannskaper.

7.10

Sikkerhetsanvisninger i tillegg - Komponenter fra andre
produsenter
Ved alle arbeider på komponenter fra andre produsenter, må i tillegg alle
informasjoner i de enkelte bruksanvisningene fra disse produsentene
følges.
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Ekstreme værforhold

Betingelse(r)
Temperatur

Temperatur 0 °C
til -20 °C
Temperatur 20 °C
opptil -40 °C

Temperaturer
under
- 40 °C

Bruksanvisning
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Fare / tiltak
MERK: Oppstigning med kuldepakke kobles fra ved < -20 °C.
Da er det bare mulig å kjøre nedover.
MERK: Dersom man må regne med kulde, bør alle endebrytere og bevegelige
deler behandles med glidemiddel som er tilpasset forventet temperatur slik at de
ikke blir sittende fast. Dette er spesielt viktig for den nederste endebryterne, f.eks.
ved arbeidsdagens slutt slik at de ikke skal feste seg over natten.
Ved frost/underkjøling må personer sikres med varme klær dersom heisen
skulle bli stående.
Bruk tilstrekkelig varme klær. Ha evtl. pledd i heisen.
Ved frost/underkjøling må personer sikres med varme klær dersom heisen
skulle bli stående.
Bruk tilstrekkelig varme klær. Ha evtl. pledd i heisen.
Redusert effekt for gummibufferet. Det er økt risiko for skade ved
oppkjøring når heisens buffer er defekt.
Spesielle kontroller ved temperaturer - 40 ° C
MERK: Dersom det uklart om temperaturen er lavere enn - 40 °C, må heisen
kjøres som om dette faktisk er temperaturen. Før du gjennomfører den
spesielle kontrollen, må temperaturen ligge under -20 °C i minst 3 timer.
Fjern snø og is fra heisen.
Slå på hovedbryter (den grønne lampen lyser).
Alle NØDSTOPP-knapper må trykkes og deretter åpnes.
Sjekk alle dører / adkomstveier / trinn / luker.
Sjekk om alle endebrytere fungerer som de skal.
FARE: Dersom du oppdager sprekker, løse deler eller løse skrueforbindelser,
må det gis beskjed om dette umiddelbart. Det må deretter avklares hva som
gjøres videre. Ved prøvekjøring må man ikke kjøre over sprekker, løse deler /
løse skrueforbindelse. Kjør straks tilbake til bakkestasjon. Sikkerhetsteknisk
kontroll må gjøres av fagkyndig person. Den sikkerhetstekniske kontrollen
etter synlige sprekker, løse deler eller løse skrueforbindelser må også omfatte
sjekk av fundament og veggfester. Inntil vellykket feilretting med heisen i
sikker tilstand, er det ikke tillatt å bruke den.
Kontroller bakkestasjon / etasjer for åpenbare skader, som f.eks.
løse, formede komponenter/deler som er i ferd med å falle av,
sprekker i komponenter og sveisesømmer.
Foreta prøvekjøring til endebryter med tom plattform. Sjekk om
skruefester til mast / lederdeler / forankringer sitter godt og sjekk
om det finnes sprekker i komponenter eller på sveisesømmer.
Sjekk overbelastningssikringen - dersom slik er installert (se på
stedet).
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Betingelse(r)
Sterkt varme /
hete
Is / snø

Torden / lyn /
hagl

Flom

Sandstorm

Tåke

Bruksanvisning
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Fare / tiltak
Sammenbrudd av kretsløp med passasjerer etter feil på heisen frem til
befrielse . Sørg for å ha tilstrekkelig med væske i heisen. Dersom
plattformen er åpen, må det sørges for tilstrekkelig solbeskyttelse.
Skader på passasjerer på bakkestasjon/etasjer på grunn av snøfall eller
istapper.
Snø- eller isras.
Fjern is eller snø fra taket på plattformen, fra alle adgangssteder /
mastforankringene til tannstengene / kablene. Til dette må det
ikke brukes midler som innholder salt.
Forsikre deg om at det ikke vil forekomme ras av snø eller
istapper fra bygningen ned på plattformen eller adkomststedene.
Faremomenter må fjernes før oppstart. Bruk hjelm.
Du må ikke bruke åpen plattform når det er fare for
takras/istapper.
Forsikre deg om at alle dører, luker etc. fungerer som de skal.
Etter arbeidsslutt må du kjøre plattformen 20 cm opp slik at du
forhindrer at endebryteren fryser fast.
Ved store snømengder/-høyder: Ikke kjør opp når det er
snødekke. Heisen kan bli skadet:
Personskade fra lyn eller hagl
Skade på heis på grunn av sterke vindkast / lynnedslag.
Ingen persontransport.
Sett plattformen i nærheten av bakkenivå.
Skade på heisenheten fra oppkjøring i flomrammet gruve. Tap av stabilitet
på fundamentet på grunn av flomskader.
Slå av strømmen.
Pump gruven tom.
Sjekk fundament / buffer.
Kontroller inngjerdingen.
Pustebesvær / kvelningsfare ved langvarig eksponering f.eks. ved feil på
heis. Ha med ansiktsmaske.
Skade på heis grunnet tilstopping av bryterskap / filtermatter.
Rengjør bryterskap / filtermatter
Personskade på grunn av utstående deler i kjøreveien. Transport av deler
med kran i heisens kjørevei.
Ved hjelp av organisatoriske tiltak må du sikre at det ikke står
frem deler i kjøreveien / at det ikke skjer transport av deler i
kjøreveien til heisen.
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8

Kort beskrivelse av maskinen
ADVARSEL
Den korte beskrivelsen gir bare et generelt overblikk. Den danner en
basis for en riktig drift for ukyndige personer. Driften og opplæringen av
personalet skal alltid gjennomføres på grunnlag av de respektive
kapitlene i denne bruksanvisningen.
Hovedkomponenter
Maskinen består av tre hovedkomponenter.
Basisenheten (1), plattformen (2) og masten (3) med forankringene.
Disse komponentene er utvidet med tilsvarende etasjesikringsdører (4).
3

4

2

1

Bruksanvisning
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Betjeningen gjøres:
fra plattformen som transportplattform
som byggeheis fra bakkestasjonen og etasjer.
Maskinen kan stanses på en hvilken som helst plass ved å slippe den
respektive knappen. Hvis det er montert etasjebøyler, kan du kjøre direkte
til en etasje ved å trykke på knappen for etasjestopp i tillegg.
Hvis du skal gå på eller av plattformen ved en etasje, må du stoppe
plattformen slik at den befinner seg på samme nivå som etasjen. Du må
alltid forsøke å unngå et trinn mellom plattformen og etasjen.
Sikring / merking av det nedre fareområdet
Dersom det ikke benyttes
vogn må fareområdet til
maskinen merkes og sikres
(5). Følg nasjonalt reglement
for sikring / merking av
fareområdet.

5

Bruksanvisning
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Koblingsbokser / drivverk
1 = Drivmotor
2 = Løftespak for bremse
3 = Nettkabel
4 = Bryterboks bakkestasjon
5 = Stikkontakt (rød) for elektromoduler på
etasjesikringsdører (eller blindplugg
ved monteringen)
6 = Stikkontakt (blå) for manuell styring
7 = Manuell styring
8 = Slepekabel
9 = Automatisk smøreinnretning

8

9
1

7
2
4
6
5
3

Bruksanvisning
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9

Betjenings- og styringselementer

9.1

Hovedbryter
Slår på/av maskinen ved arbeidsstart/-slutt.
Ved feil eller vedlikeholds-/servicearbeider og
ved arbeidsslutt, skal hovedbryteren sikres mot
å bli slått på med en lås.
1 = Hovedbryter
2 = Nettkontrollampe

9.2

1

2

Plattformstyring
(Bruk som transportplattform/klatreplattform)
Skyv dekselet (1) oppover og
sikre det med låsen.
Drei nøkkelbryteren (4) i stilling I.

1

Styringen gjøres nå kun fra
plattformen.
Maskinen kan nå brukes som
transportplattform/klatreplattform.
2 = NØDSTOPP
3 = ETASJESTOPP-knapp
4 = Nøkkelbryter
Skrur plattformstyringen på eller av.
5 = OPP-knapp
6 = NED-knapp
Ved å slippe knappen, kan du stoppe i en
hvilken som helst posisjon.

2
3
4
5
6

Bruksanvisning

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

9.3

Manuell styring
(Bruk som byggeheis)
1 = NØDSTOPP
2 = Valgbryter MANUELL (I) - AUTOMATISK (II)
3 = OPP-knapp
4 = NED-knapp

1
2

3
4

9.4

Kontrollampe for overbelastning og stikkontakt
5 = Kontrollampe overbelastning
6 = SCHUKO-stikkontakt 230 V/16 A

5

6

Bruksanvisning

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

9.5

Plattformtilgang bakkestasjon
Tilgangen kan kun åpnes, når
plattformen (stanset fra
kveldsbryteren) står nede på
bakken.
1 = Låsespak til åpning av døren
2 = Forriglingsbolt

1

2

Nødopplåsing
Ved strømbrudd kan magnetsperren låses opp manuelt.
Stikk trekantnøkkelen (3) inn i låsen.
Vri nøkkelen (3) og trykk samtidig dørlåsespaken (1)

3
3
Trekk ut nøkkelen.
Åpne plattformtilgangen.

Bruksanvisning
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9.6
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Fangteststyring
(brukes kun av autorisert personell).
Fangteststyringen skal kun brukes til
å gjennomføre en fangtest, eller til å kjøre
plattformen oppover når den er kjørt for langt
ned.

1 = NØDSTOPP- knapp
2 = Opp hhv. knapp for fri kjøring
3 = Dreiebryter (løsne bremse)

1

2

3

Du må alltid huske å sette blindpluggen (4) for
fangteststyringen inn igjen etter fangtesten.
Hvis blindpluggen er ute, er det ikke mulig
å drive anlegget.
4

Bruksanvisning
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10

Verne- og nødinnretninger

Gode verne- og nødinnretninger er garantert et effektivt tiltak mot farlige
situasjoner og personskade. Maskinen har følgende verne- og
nødinnretninger:
Verne- og nødinnretninger

Standard i
leveransen

NØDSTOPP-knapper

X

Fanginnretning

X

Sikkerhetsstopp 2 m over
bakken med akustisk
varselssignal i 3 sek. og
tilsvarende nedkjøring
i dødmannsdrift

X

Låser for sikring mot
uvedkommende bruk

X

NØD-senking (bremseluftespak)

X

Påkjøringsgitter

#

Tak#
Inngjerding#
#
kan bestemmes av nasjonale bestemmelser.

Bruksanvisning
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ekstrautstyr

X
X
X
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10.1

NØDSTOPP
Trykk NØDSTOPP kun i nødstilfeller.
Maskinen har 3 NØDSTOPP-knapper:
Plattformstyring
Manuell styring
Fangteststyring

FARE
Elektrisk støt
Delene står under spenning, også etter en
NØDSTOPP eller maskinen er slått av med
hovedbryteren.
Ved alle arbeider på elektriske deler.
Bryt nettforsyningen før hovedbryteren.

10.2

Løse ut NØDSTOPP-situasjonen/Stanse maskinen i nødstilfeller
Trykk inn NØDSTOPP-knappen manuelt.

10.3

Avslutte NØDSTOPP-situasjonen
Trekk ut NØDSTOPP-knappen.

10.4

Feil etter NØDSTOPP-situasjon
Hvis en NØDSTOPP-situasjon ikke kan rettes opp, må maskinen slås av
med hovedbryteren og sikres mot å bli slått på av uvedkommende, inntil
den er reparert. Foresatte må informeres.

FARE
Livsfare
Ved å slå på maskinen under vedlikeholds/servicearbeider eller etter en feil.
Sikre hovedbryteren med lås mot å bli slått på.

Bruksanvisning
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Plassering av NØDSTOPP-knappene

Plattformstyring

Manuell styring

Fangteststyring

Bruksanvisning
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10.6

Sikkerhetsstopp
Plattformen stopper ca. 2 m over bakken ved hjelp av en sikkerhetsstopp.
Det lyder et varselsignal i ca. tre sekunder. Deretter kan kjøringen fortsette
helt til bakkestasjonen ved å trykke på NED-knappen.
ADVARSEL:
For du kjører videre må du ubetinget forsikre deg om at det ikke befinner
seg personer i fareområdet under plattformen.

FARE
Livsfare
ved knusing.
Under drift må du aldri oppholde deg under
plattformen eller i fareområdet.
Ved arbeider innenfor fareområdet, må
hovedbryteren være slått av og sikret mot å bli
slått på.

10.7

Fanginnretning
Beskytter plattformen mot et ikke bremset fall, f.eks. ved skader på
drivverket.

10.8

NØD- endebryter
Nød-endebryteren stopper plattformen i den øvre eller den nedre
endeposisjonen. På denne måten hindres f.eks. at plattformen kjøres ut
over den øvre enden.

10.9

Låser for sikring mot uvedkommende bruk
Områder med begrenset adgang (koblingsbokser osv.) er sikret med lås.

Bruksanvisning
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NØD-senking
FORSIKTIG
Unngå overoppheting av bremsene. Avbryt senkingen minst 2 minutter
ved hver 1-2 meter. Du kan bruke lengden masten som orienteringspunkt.
NØD-senking plattform A, C, D, E, F, G, H, og I
Fest det medleverte tauet med løkken
på venstre bremseløftespak og (som
vist i figuren ved siden av) før det over
skifteplaten til høyre side.
Luft motorbremsen gjennom fin dosert
trekking på tauet og på høyre
bremseløftespak. Plattformen glir
nedover.

NØD-senking plattform B, BS, BL og
BLL
Fest de to medleverte tauene med
løkken på bremseløftespaken og (som
vist i figuren ved siden av) knut dem
sammen på midten.
Løft motorbremsen med fint dosert
trekk i tauene (1). Plattformen glir
nedover.

Bruksanvisning
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11

Landsspesifikke utstyrsvarianter /
tilbehør

11.1

Nedfartsvern
Funksjon:
Beskyttelse av heisen mot skader ved kollisjoner med hindringer
Beskyttelse av personer, som ureglementert befinner seg under
plattformen, mot å bli inneklemt når plattformen kjøres ned.

MERK:
Når påkjøringsgitteret er betjent, er styringen avbrutt og kjøring er ikke
lenger mulig.

11.2

Tak
Hvis det finnes en risiko
for at deler kan falle ned,
kan plattformen utstyres
med et tak (1).

1

Montering
Monteringen er beskrevet i en egen anvisning og leveres med produktet.

Bruksanvisning
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11.3

Inngjerding med bom
ADVARSEL
Avstanden fra inngjerdingen til
heisbanen må være minst 0,5 m.
1

MERK
Bommen kan etter valg monteres for
åpning til venstre eller høyre.
Montering
Still opp inngjerding rundt
basisenheten og skru dem
sammen.
Monter bommen (1) på
adgangssiden.
Monter endebryter (2) endebryter
og sikre med vingeskrue (3).
2
3

Plugg den 7-polede kontakten til endebryteren inn i kabelboksen på
bryterskapet.
Tilførselsledningen til den første elektriske modulen til etasjedøren eller
blindpluggen stikkes inn i tilkoblingen (rød 7-polet).

Bruksanvisning
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11.4

Kuldepakke
Ved temperaturer under – 20 °C må ikke
utstyret lenger brukes.
Kuldepakken (1) overvåker
omgivelsestemperaturen og slår av
heisbevegelsene oppover slik at det bare er
mulig å kjøre ned til bakkestasjonen.
1

11.5

Driftstimeteller
For registrering av driftstiden (løpetid for
motoren), kan det monteres en driftstimeteller (2)
i koblingsskapet på sleiden!
ADVARSEL
Koblingsskapet skal bare åpnes av en elektriker.

2

Bruksanvisning
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Drift

12.1

Daglige kontroller før driften tar til

GEDA® 1500 Z / ZP

For å garantere sikkerheten ved bruken av maskinen er den
heisansvarlige/den personen operatøren har bestemt, forpliktet til å foreta
en daglig kontroll av bestemte maskinområder/-deler.
Feil som oppdages må meldes og utbedres med én gang før man
fortsetter. Utbedring av mangler skal kun utføres av en fagmann for
vedlikehold og service.
Visuelle kontroller skal alltid utføres før funksjonskontrollene. Drift er
forbudt frem til mangelen er utbedret. De følgende punktene skal
kontrolleres daglig.
12.1.1

Visuelle kontroller
Hele maskinen
Skadde bærende elementer/deformasjoner
Heisbanen til maskinen er fri.
Deler som er løse eller falt av.
Skader på plattformen.
Olje-/fettlekkasjer.
Misfarginger eller tilsmussing, korrosjon, sprekker.
Den grønne kontrollampen lyser.
Ingen gjenstander på påkjøringsgitteret (f.eks. steiner etc.)
Advarsels- og anvisningsskilt
Fullstendig tilstede og lesbare.
Verne- og sikkerhetsinnretninger
Fullstendig tilstede.
Virker som de skal.
Er ikke manipulerte.
Koblingsbokser
Tilklinte/skitne steder
Misfarginger.
Fuktighet.

Bruksanvisning
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Funksjonskontroller
Prøvekjøring med tom heisenhet
Uvanlig lukt, støy, vibrasjon.
Olje-/fettlekkasjer.
Kjør plattformen til den maksimale høyden.
- Stopp plattformen i den riktige posisjonen.
- Det skal ikke være mulig å kjøre videre oppover.
Kjør plattformen til bakkestasjonen.
- Stopp plattformen i 2 meters høyde, et akustisk varslingssignal,
kjøring videre til bakkestasjon bare mulig i dødmanndrift.
- Stopp plattformen i den riktige posisjonen.
- Det skal ikke være mulig å kjøre videre nedover.

12.1.3

Prøvekjøring med den heisansvarlige/personen som har ansvar for
kontrollen.
Det må ikke oppholde seg andre personer i plattformen.
Kjør til alle stoppestedene.
Stopp plattformen innenfor toleransen på maks. ± 2 cm.
Plattformadgangen og etasjesikringsdører fungerer.

Bruksanvisning
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12.2

Betjening av adgangen til plattformen og etasjesikringsdørene

12.2.1

Åpne bommen til bakkeinngjerdingen (tilleggsutstyr)

Åpne
Sving bommen (1) oppover.
1

Lukke
Senk bommen (1), til den ligger
på stolpen til inngjerdingen.

12.2.2

Plattformtilgang bakkestasjon
MERK
Denne adgangen til plattformen kan kun åpnes, når plattformen befinner
seg ved av- endebryteren på bakkestasjonen.
Åpne
Trekk låsespaken (1) opp og
åpne døren
Lukke
Lukk døren og trykk den ned til
sperren smekker inn.

Bruksanvisning
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12.2.3

Bom med losseklaff

Åpne
Trykk bommen (2) mot
plattformen og sving den
oppover, lasteklaffen åpnes
automatisk og trykker
overgangsplaten på
etasjeinnretningen nedover.

2

3

Lukke
Sving bommen (2) nedover og la den smette ned i låsen (3).
12.2.4

Etasjedør
Åpne
For å åpne trykkes hendelen (4)
i pilretningen, og skyvedøren (5)
skyves opp.

4
5

Lukke
Skyv skyvedøren (5) igjen, inntil hendelen (4) smetter på plass
nedover.

Bruksanvisning
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Betjening som byggematerialheis
Plattformadgang bakkestasjon, bom med losseklaff og monteringsbro må
være lukket og smekket i lås. Monteringsvernet må være hektet inn
oventil.
Slå på hovedbryteren i koblingsskapet på bakkestasjonen
(stilling “I” (PÅ).
Drei nøkkelen i nøkkelbryteren på plattformstyringen til venstre (stilling 0)
og trekk ut nøkkelen.
Skyv skyveplaten (6) (panel over
plattformstyringen) nedover og fest den med
7
låsen (7).
6
Den manuelle styringen og de elektriske
modulene
for
etasjeinnretningene er
aktiverte.
Maskinen kan nå benyttes som ren
byggematerialheis.

Bruksanvisning

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

Manuell styring
Dødmannsstyring
Valgbryter (2) i stilling “I”
Kjøring oppover
Trykk knappen OPP (3)
Plattformen kjører kun så lenge knappen
OPP (3) er trykt ned.
Plattformen kjører over påkjøringsbøylene for
etasje- og endebryterne og stopper ved hjelp
av OPP-endebryteren.

1
2
3
4

Kjøring nedover
Trykk knappen NED (4)
Plattformen kjører kun så lenge knappen NED (4) er trykt ned.
Plattformen kjører nedover og blir automatisk stående ca. 2m over bakken.
I ca. 3 sekunder lyder det et varselsignal. I dette tidsrommet er styringen
avbrutt.
ADVARSEL
Betjeningspersonen må først fortsette kjøringen etter at han har forvisset
seg om at han har fri kjørebane til bakkestasjonen.
Trykk igjen knappen NED (3) eller hold den inntrykket. Etter en
varseltone kjører plattformen nedover til den automatisk blir stoppet av
endebryteren på bakken.
I nødstilfelle stopper plattformen gjennom et trykk på NØDSTOPPknappen (1).

Bruksanvisning

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

Automatisk kjøring til en etasje
Valgbryter (2) i stilling “II”
Kjøring oppover
Trykk på tasten OPP (3) og slipp den
Plattformen kjører i området for de første
2,0 m fra bakken (sikkerhetsområdet) kun
så lenge tasten OPP (3) blir trykket.
Etter at sikkerhetshøyden er overskredet
må tasten OPP (3) slippes, og heisen kjører
automatisk videre til neste etasje og
stopper der.

1
2
3
4

Ved gjennomgående kjøring til “andre etasje” holdes tasten OPP (3)
inne inntil påkjøringsbøylen for første etasje er forbikjørt.
Kjøring nedover
Trykk tasten NED (4) og slipp den.
Plattformen kjører nedover og stopper før sikkerhetsområdet på 2,0 m.
ADVARSEL
Betjeningspersonen må først fortsette kjøringen etter at han har forvisset
seg om at han har fri kjørebane til bakkestasjonen.
Trykk Ned-tasten (4) igjen og hold den. Da høres det et varselsignal,
og etter ca. 3 sekunder starter plattformen og stopper ved NEDendebryteren.
I nødstilfelle stopper plattformen gjennom et trykk på NØDSTOPPknappen (1).
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Styring på etasjene (tilleggsutstyr)
MERK
Via styringen på etasjene kan plattformen kun styres innenfor de første
2 m med sikkerhetshøyde.
Under denne sikkerhetshøyden kan plattformen kun styres med den
manuelle styringen
Avhengig av stillingen til
velgebryteren (2) på den manuelle
styringen er betjeningen av OPPeller NED-knappen (3/4) til
elektromodulen identisk til den
manuelle styringen

8

3
Plattformen stopper ved å trykke
på STOPP- knappen (8).
(STOPP-knappen låses ikke)

Bruksanvisning
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GEDA® 1500 Z / ZP

Betjening som transportplattform
Betjening av transportplattformen er kun mulig ut fra plattformen
i dødmannsstyring. Plattformen kjøres bare så lenge betjeningsknappen
holdes inntrykket.
Du må bare gå inn på og forlate plattformen ved de installerte
etasjesikringsdørene på stoppesteder over 2 m.
Bom med bakke inngjerding (hvis tilgjengelig), plattformadgang
bakkestasjon og bom med losseklaff må være lukket, smekket inn og
sperret. Monteringsvernet må være hektet inn oventil.
Hovedbryteren (i koblingsskapet på bakkestasjonen) må være slått på
i [stilling “I” (PÅ)].
Skyveplaten (6) foran plattformstyringen må være skjøvet oppover.
Stikk nøkkelen inn i nøkkelbryteren (2) og drei den mot høyre (stilling 1) for
å aktivere styringen.
Kjøring oppover
For kjøring oppover trykker du på tast OPP
(3) og holder den inntrykket.

6
1

Stopp av plattformen ved kjøring oppover:
Slipp knapp OPP (3).
Plattformen når påkjøringsbøylen for den
øvre endebryteren og stopper automatisk
(OPP-endebryteren slås av).
I nødstilfelle gjennom et trykk på
NØDSTOPP- knappen (1).

5
2
3
4

Hvis plattformen skal forlates i en overgang (etasjesikringsdør) for lasting
eller lossing, må plattformen stanses slik at den står på samme nivå som
etasjedøren.
Plattformen stanses med ETASJESTOPP-tasten (5) som trykkes inn
i tillegg til OPP-tasten før etasjeinnretningen nås.
Slipp først retningsknappen (3) og deretter ETASJESTOPP- tasten
(eller begge samtidig).
MERK
Kjør alltid til etasjene nedenfra.
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Kjøring nedover
For kjøring nedover trykker du på tast NED (4) og holder den
inntrykket.
Stopp av plattformen ved kjøring nedover:
Slipp NED-tasten (4).
Plattformen kjører nedover og blir automatisk stående ca. 2 m over
bakken.
ADVARSEL
Plattformføreren må først fortsette kjøringen etter at han har forvisset seg
om at han har fri bane nedover.
Trykk Ned-tasten (4) igjen og hold den. Da høres det et varselsignal,
og etter ca. 3 sekunder starter plattformen og stopper ved NEDendebryteren.
I nødstilfelle gjennom et trykk på NØDSTOPP- knappen (1).
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Redning av innelåste personer
Det kan være nødvendig med en redning f.eks.
ved nettspenningsbrudd.
ved feil på det elektriske anlegget.
ved feil på drivverket.
ved utløsning av fanginnretningen.

ADVARSEL
Hvis formannen ikke føler seg sikker og kvalifisert for å
organisere og gjennomføre bergingsarbeidet, må en
egnet tjeneste underrettes i tillegg. (Brannvesen,
teknisk service, verneombud).

13.1

Generell oppførsel ved redning/feil
Forhold deg rolig og unngå overilte handlinger.
Skaff deg et overblikk.
Hold uvedkommende personer unna.
Ta kontakt med de som er låst inne.
Prøv å finne ut hva som har ført til feilen/skaden på anlegget, f.eks.
o strømbrudd
o utløst fanginnretning
Informer de som evt. er låst inne om hva som skal skje videre.
Informer dine foresatte om feilen.
Informer evt. redningstjeneste.
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Rekkefølgen for tiltakene kan/må kunne variere avhengig av den
konkrete situasjonen, evt. avhengig av hva
formannen/redningstjenesten bestemmer.

13.2

Tiltaksplan ved redning

Personer i plattformen:
Tiltak 1:

Kontroll av nøkkelbryteren.
Den er evt. betjent ved en feiltakelse.

Tiltak 2:

Redning på egen hånd med løftespaken.

Tiltak 3:

Redning i henhold til operatørens plan for nødstilfeller.

Ingen personer i plattformen:
Tiltak 1:

Redning i henhold til operatørens plan for nødstilfeller.

Nedenfor er de enkelte tiltakene forklart.

13.3

Redning av personer ut av plattformen
Tiltak 1:
Nøkkelbryter
Drei nøkkelbryteren (1) i stilling I.
Trykk TAST OPP (2) eller NED (3) for
å fortsette kjøringen.
Plattformen kjører videre.
1
Tiltak 2:
Se 10.10

Redning på egen hånd
med NØD-senking
2
3

Bruksanvisning

BL 076 NO Utgave 2014 / 05

GEDA® 1500 Z / ZP

Byggeheis / transportplattform

14

Rengjøring
Gjennomføring, nødvendige verneklær, rengjøringsmidler og -utstyr
i henhold til operatørens gyldige driftsforskrifter.

FARE
Livsfare
Brann- og eksplosjonsfare ved bruk av brennbare
rengjøringsmidler.
Bruk kun egnede, ikke brennbare
rengjøringsmidler.
Ikke bruk dampstråleapparat/høytrykksspyler.
Elektriske komponenter kan bli skadet.
Ikke ta på stikkontakter, kabler eller elektriske
komponenter med våte eller fuktige hender.
Rengjøringsarbeider på strømførende
komponenter må kun utføres av elektrikere.
Bruk personlig verneutstyr.

14.1

Utvendig/innvendig rengjøring av maskinen
Grundig rengjøring av alle overflater.
Gjør koblingsbokser og betjeningspaneler rene separat.
Merk våte områder og sikre dem mot at noen går på dem.

14.2

Rengjøring av området rundt maskinen
Gjennomføring, rengjøringsmidler og -utstyr i henhold til
operatørens gyldige driftsforskrifter.

Bruksanvisning
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Montering
Sikkerhetsanvisninger for montering/transport

ADVARSEL
Livsfare
Hengende last.
Ikke opphold deg under hengende last.
Ikke opphold deg på hengende last.
Løft lasten kun på festepunktene.
Bruk kun egnet løfteutstyr.
Bedriftsinterne vernetiltak mot brann, eksplosjoner, støv, gass,
damp, røyk (ved sveise-, brenne- og slipearbeider) må følges.
Angitte tiltrekningsmomenter må overholdes. Bruk en kalibrert
momentnøkkel til dette.
Når det arbeides med tunge deler, må du bruke egnede
løfteverktøy.
Overhold minstekravene til underganger, kjøre- og fluktveier.
Sørg for tilstrekkelig plass for å åpne dører og deksler.
Sveise-, brenne- og slipearbeider på maskinen, må kun utføres
etter forespørsel og tillatelse fra GEDA.
Husk at plattformen har redusert stabilitet under montering.
Vær oppmerksom på avstandene til masteforankringene og
slepekabelføringene.
Ta hensyn til bæreevnen for monteringskranen.
Unngå forveksling/feil sammensetting av demonterte deler. Merk
delene.
Ved vindhastigheter på > (45 km/t), må plattformen settes
i nærheten av bakken og driften innstilles.
Når det monteres ut fra plattformen må du aldri:
o få hendene inn i eller lene deg ut i kjørebanen under
kjøringen.
o la deler stå inn i kjørebanen under kjøringen.
o oppholde deg på lasten.
o forlate plattformen for å klatre på masten eller på bygningen.
Monterings-/fareområdet må sperres/merkes.
Det må ikke oppholde seg andre personer under monterings/fareområdet.
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15.1

Transport til oppstillingsstedet

15.1.1

Kontroller at leveransen er komplett og uten transportskader.
Meld straks fra om transportskader.
Deponer emballasje/beskyttelsesdeksler på en faglig forsvarlig måte,
eller oppbevar dette for senere transport.
Av- og pålasting av basisenheten med en gaffeltruck
Gaffelfestene (1) finnes under
plattformens bæreprofil.

1
Tennene til gaffeltrucken må være så lange, at det er mulig å løfte opp
basisenheten på en sikker måte. Veltingen av basisenheten pga. for korte
tenner på gaffeltrucken må kunne utelukkes. Pass på å ikke skade
maskinen når du kjører inn med tennene til gaffeltrucken.
15.1.2

Av- og pålasting av basisenheten med en kran
FORSIKTIG
Skade på basismasten. Fest aldri løfteutstyret
direkte på basismasten.
Bruk alltid en GEDA kranring.

Heng sjakkelen (2) fra kjettingstroppene på
festelaskene (1) og skru den fest.

2
1
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15.2

Monteringsskjema
Oppbygningen følger generelt det følgende skjemaet.
Monteringsskjema
1. Stille inn basisenheten
1. Rette opp
2. Skru på fotdelene
3. Montere kabeltønnen
4. Tilkobling til det elektriske nettet til operatøren
2. Bygge opp masten
1. Skru sammen mastelementene
2. Sette forankringer
3. Rette opp masten
4. Sett slepekabelføringer
3. Sett NØD-endebryterbøyle
4. Sikre lastesteder med etasjesikringsdører
1. Sett påkjøringsbøyle etasje
5. Kontrollere maskinen før første gangs oppstart
6. Instruere berettigede personer i bruken.

15.3

Still opp basisenheten
Basisenheten må rettes opp horisontalt og vinkelrett mot
bygningen/stillaset.
Kraftoverføringen til fundamentet skal kun gjøres via
belastningsfordelende underlag (minste flate = 0,25 m 2).
Sett basisenheten på belastningsfordelende underlag og rett den opp
ved hjelp av bæretallerknene.

ADVARSEL
Livsfare ved brudd på bæretallerknene eller hvis de sklir bort.
Bæretallerknene skal ikke være utsatt for noen belastning, de er kun
beregnet for å justere basisenheten.
Minst to bæretallerkener må sikres med skruer slik at de ikke
forskyver seg. Hvis dette ikke skulle være mulig, må den første
masteforankringen plasseres allerede ved en høyde på én meter.
Etter at basisenheten er stilt opp, må du kontrollere at den står
sikkert og kan brukes av personer til montering av masten. Utfør en
prøvekjøring med tom plattform for å gjøre dette.
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15.4

Montere kabeltønne og slepekabelholder
Fest slepekabelholderen på
sleiden.
Monter en kabelklemme som
strekkavlastning.
Stikk støpselet inn i stikkontakten
på koblingsboksen på sleiden og
sikre den med bøyler.
Sett kabeltønnen på fotstykket, og
skru den fast på det runde røret til
masten med begge
stillaskoblingene.

2
3

1

Ved riktig montering av kabeltønnen løper
slepekabelen sentrert gjennom de første
slepekabelføringene.
Monter den første kabelføringen ca. 1 m
over kabeltønnen, dette for å sikre at
kabelen spoles inn riktig.

Etter at hovedbryteren (2) er slått på viser den grønne kontrollampen
(3) at anlegget er driftsklart.
MERK
Hvis den grønne kontrollampen ikke lyser

se feiltabell.

ADVARSEL
Livsfare
Etter at basisenheten er stilt opp, må du kontrollere at den står
sikkert og kan brukes av personer til montering av masten. Utfør
en prøvekjøring med tom plattform for å gjøre dette.
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Oppbygning / forankring av masten
Oppbygningen og forankringen av masten gjøres generelt ut fra
plattformen og stillaset. Ved montering uten stillas, gjøres forankringen ut
fra monteringsbroen med en masteholder i bygningen.
Ved oppstilling av maskinen foran et stillas må forankringen skje på
bygningen.
Forankringen kan også skje direkte på stillaset, forutsatt at det kan
påvises at dette tåler den ekstra belastningen (se forankringskrefter).

ADVARSEL
Livsfare
Det må festes masteholdere med de følgende avstandene.
Første masteholder i 6 meters høyde.
Etterfølgende masteholdere ved hver 10. meter.
Etter monteringen av en masteholder, må masten rettes inn riktig
med et vaterpass.
Less på plattformen.
Pass på maks. belastning.
Lukk plattformen.
Trykk på OPP-knappen (plattformstyring).
Plattformen stopper automatisk ved den øvre enden.
Ta av monteringsvernet.
Sette på
mastelementene
manuelt.

Klapp igjen de fire øyeskruene og trekk dem
fast.
(Master må forlenges parvis).
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Sett på monteringsvernet igjen.
Trykk på OPP-knappen for å montere de følgende mastedelene.
Trykk på NED-knappen for å hente nye mastedeler fra bakken.

FARE
Livsfare
Knusing, avkutting av lemmer
Grip aldri inn i heisbanen for maskinen under
driften.

15.4.1

Montere masteholdere
For å montere en masteholder, må du kjøre så høyt opp at du kan
montere den på en bekvem måte
Minsteavstanden til monteringsbroen
skal være 5 cm.

ADVARSEL
Kollisjonsfare
De frie rørendene må ikke rage ut over tverrsnittet til
masten/heisbanen til plattformen.

Ved større avstander til bygningen, må du bruke teleskoprør. Velg den
horisontale avstanden til veggen så stor som mulig.
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De to første masteforankringene plasseres i ca. 6 meters høyde.
Kontroller opprettingen av basismasten med et vaterpass etter
montering av masteforankringen.
De videre mastforankringene settes med maks. 10 m avstand.

ADVARSEL
Livsfare ved mastebrudd og at plattformen faller ned.
- så lenge det ikke er montert en masteforankring nummer to eller
- gjennom kjøringen av den utragende mastdelen
Vær oppmerksom på bæreevnen og den maksimale utragende
mastlengden til de enkelte plattformtypene ved monteringen
Rubrikk mål og vekt.
Fest masteholderen (1) til det runde masterøret fra fremsiden med en
stillaskopling (2).
(Tiltrekkingsmoment 50 Nm).

1

4

2

3

5

Legg inn teleskoprøret (3). Lukk stillasklemmene (4) og skru dem
sammen så langt at røret fortsatt kan forskyves.
Løs mutrene på undersiden av stillasklemmene (4) og forskyv for
å stille inn vinkelen. Skru fast mutrene igjen.
Skru fast alle 4 mutrene igjen.
Plugg fast festeplaten på veggen eller skru den fast med
gjennomgående skruer. (Se også tabellen Forankringskrefter).
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Fest teleskoprøret (5) med en stiv stillaskobling på mast-innsiden av
det runde masterøret, trekk det ut til veggen og forankre det tilsvarende
der. Velg vannrett avstand mellom begge forankringsrørene på veggen
så langt som mulig fra hverandre. Minsteavstanden mellom de to
festeplatene retter seg etter avstanden mellom mast og bygning. Ved
større avstander må du bruke forlengelsesrør).
Den loddrette og rettvinklede innrettingen av masten må kontrolleres og
eventuelt korrigeres.
Loddrett innretting av masten foretas ved å forskyve
forankringsrørene i masteholderen eller i stillaskoblingen.
Rettvinklet innretting av masten kan foretas med de to
stillaskoblingene (4).
Mastforankringen på venstre mast anbringes speilvendt til den før
beskrevne høyre mastforankringen, i samme høyde.
MERK
For å holde slitasjen på tannstengene så liten som mulig, anbefaler vi at
tannstengene smøres hver gang en masteholder monteres.
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Bruk av monteringsbroen
Monteringsbroen skal kun brukes til å montere masten ut fra plattformen. Før
hver bruk av plattformen må du påse at sikringsklinken på monteringsbroen
er smekket helt på plass.
Når monteringsbroen er felt ut, kan plattformen ikke kjøres mer.
Derfor må plattformen ved montering av en masteholder plasseres slik, at
monteringsbroen kan bli lukket etter monteringen (1,6 m avstand fra
masteforankringen til bunnen av plattformen).
Åpne monteringsbroen
Løs sikringsklinken (2), trekk evt.
monteringsbroen lett innover ved hjelp av
gripelisten (3).
Trykk gripelisten (3) langsomt utover og grip
bøylen (1).
Slipp gripelisten (3) og slipp broen helt ned ved
hjelp av bøylen (1).

1
2
3

Trykk frontveggen utover.
Lukke monteringsbroen
Trekk frontveggen inn ved hjelp av bøylen (1).
Lukk monteringsbroen helt ved hjelp av gripelisten (3) (sikringsklinken
(2) smekker inn ved tann nummer to.)

15.4.3

Montere slepekabelføring
Slepekabelføringene sørger for en feilfri transport av kabelen til kabeltønnen.
Slepekabelføringene må monteres med hensyn til vindtrykket som kan
forventes.
Vi anbefaler en avstand på 6 m.
Monter slepekabelføringen (1) slik på
masterøret at føringsrøret (2) befinner
seg sentrert i slepekabelføringen.

1

2
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15.4.4

Montere NØD-endebryterbøyle

ADVARSEL
Fare for personskader
Drift uten riktig installert NØD-endebryterbøyle er forbudt.
NØD- endebryterbøyler må før oppstart monteres tilsvarende til
etterfølgende anvisninger.

Som øverste stoppepunkt, før drivtannhjulet forlater tannstengene, skal
det monteres en nød-endebryterbøyle (1).
Ved disse bøylene stoppes heisen i tilfelle av feil gjennom OPPdriftsendebryteren, eller nød-endebryteren.
Endebryterbøylen (1) skrus med
stillasklemmene på rundrøret til
venstre (styringsside) til masten.
Monter NØD- endebryterbøylen slik at
den siste mastforankringen i drift
- maksimalt 6 m (plattform A, C-I)
- maksimalt 2 m (plattform B, BS, BL,
BLL)
kan kjøres over.

Den minste avstanden for NØD-endebryterbøylen til den øvre masteenden
er 1,25 m.
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15.4.5

Sikring av laste- og lossestedene
Ved alle laste- og lossesteder, der det er fare for fall fra mer enn 2 m
høyde, må det anbringes styrtvern. Det må kun brukes styrtvern som gjør
det mulig med en overgang uten fare. Prototypgodkjente GEDA-heiser må
kun brukes med de tilsvarende godkjente etasjesikringsdørene. Se de
respektive anvisningene for montering av etasjesikringsdørene.

15.4.6

Monter endebryterbøyle for etasje
Endebryterbøylene for etasje settes fra plattformen inn i venstre
(styringsside) mastdel.
Sett endebryterbøylen for
etasje mellom de to
firkantrørene og fest den
med den påsveisede
stillaskoblingen på det runde
mastrøret.
Avstand til etasjebunnen Y = 0,25 m

15.4.7

Kontroller etter monteringen / Kontroller før første gangs oppstart
Utfør kontroller i henhold til informasjonene i kapittelet “Kontroller”.
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GEDA® 1500 Z / ZP

Demontering
For demonteringen gjelder de samme reglene og sikkerhetsanvisningene
som for oppbygningen.
Demonteringen skjer generelt i omvendt rekkefølge som monteringen,
i tillegg må det tas hensyn til:
Demonter først etasjeinnretningene (anbring først 3-delt vern).
Kontroller deretter om alle masteforbindelsesskruer er i inngrep.
Plattformen skal stanses slik at mastebunnen på den mastedelen
som skal tas av, befinner seg over sleidens overkant.
Mastens forankringer må løsnes først når det ikke finnes flere
mastedeler over forankringen.
Loss/tøm plattformen med jevne mellomrom. (Heisen kan ikke
kjøres ved overbelastning.)

17
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Når utstyret har nådd slutten av sin levetid, skal det demonteres på faglig
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Feiltabell
ADVARSEL
Feilsøking og -utbedring må kun utføres av personale som er spesielt
opplært og autorisert for dette. Nedenfor finner du mulige feil samt de
tilsvarende tiltakene for utbedring.

Feil
Grønn kontrollampe
lyser ikke

Rød kontrollampe
lyser
Motoren har ikke full
effekt
Plattformen kjører
for høyt
Plattformen kjører
for dypt

Årsak
Hovedbryteren er avslått

Utbedring
Slå på hovedbryteren

Lyspæren er defekt

Skift lyspære

Brudd på en fase

Mål fasene

Feil faserekkefølge

Korriger faserekkefølgen på
fasevenderen

Slepekabel ikke koblet til

Koble til slepekabelen

Sikringene i orden
Overbelastningsvernet har
løst ut
Spenningsfall på mer enn
10 %
Øvre etasje-endebryter er
defekt

Kontroll/retting
Reduser belastningen

Feil på det elektriske anlegget
Feil på det elektriske anlegget

Kontroller anlegget
Kontroller anlegget

Velg tilførselskabel med
høyere tverrsnitt
Kontroller/skift ut øvre
etasje-endebryter

Bremsens luftspalte er for stor
Plattformadgangsdøren
åpner ikke.

Bruksanvisning

Plattformen står ikke stoppet
fra NED-endebryteren

Juster luftspalten
Kjør plattformen til NEDendebryteren

Låsingen til døren er defekt

Nød-opplås døren. Skift ut
den defekte låsen

Spenningen mangler

Gjenopprett strømtilførselen
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Byggeheis / transportplattform

Feil
Plattformen kjører
ikke

Årsak
Hovedbryteren er avslått

Utbedring
Slå på hovedbryteren

Plattform-adgangsdør er ikke
riktig lukket og sperret

Lukk adgangsdøren
Kontroller evt. skift ut
sperren
Lukk bommen
Kontroller / skift ut
endebryteren
Lukk etasjedøren
Kontroller / skift ut
endebryteren

Bommen med losseklaff er
ikke riktig lukket
Etasjedøren til holdeplassene
er ikke riktig lukket
(kun ved tilleggsutstyr
elektromodul)
Stillingen til nøkkelbryteren
passer ikke til driftsmåten

Still nøkkelbryteren
passende til driftsmåten
I = Plattformstyring
0 = Utvendig styring

Fasebrudd i nettilkoblingen
Sikringer nettilkobling
Sikringen i koblingsboksen til
bakkestasjonen er blitt utløst

Bruksanvisning

Kontroller sikringene

Kjørt mot nød-endebryter

Kontroller evt. skift ut
sikringer (primærsikring
2x630 mA, styresikring 2 A)
Korriger avstanden

Fanginnretningen har løst ut

Kontroller evt. skift ut

Avstaden til nærhetsbryteren
for overvåkning av
tannstengene er for stor
Betjeningselementene til Opp+ Ned-endebryterne er
funksjonsdyktige

Kontroller avstanden og
korriger evt. (riktig =
5-7 mm)
Kontroller evt. skift ut
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