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Voorwoord 
 

Wij verheugen ons over het feit dat u voor een technisch hoogwaardig product van Böcker heeft 
gekozen. 

Deze gebruikshandleiding bevat uitgebreide informatie over bediening, onderhoud en service en het 
verhelpen van storingen. Hij maakt onderdeel uit van het apparaat en moet te allen tijde - ook bij de 
verkoop - bij het apparaat aanwezig en voor iedere gebruiker toegankelijk zijn. 

Elke operator moet deze gebruikshandleiding lezen voordat hij/zij 

• het apparaat in gebruik neemt 

• een storing wil verhelpen of 

• service- of onderhoudswerk wil uitvoeren, 

Laadbak en diverse accessoires worden in een afzonderlijke gebruikshandleiding beschreven. Voor 
geleverde onderdelen gelden de bijgevoegde montage-, gebruiks- en onderhoudshandleidingen van 
de respectievelijke fabrikanten.  

Een storing aan het apparaat is meestal het gevolg van onjuiste bediening, onvoldoende service en 
onderhoud of niet toegestane wijzigingen. Wijzigingen aan het apparaat zijn uitsluitend toegestaan 
met schriftelijke toestemming van de fabrikant. Wijzigingen, veranderingen, omzeilen van 
veiligheidsvoorzieningen, ingrepen in het elektronische en sensorische systeem, verstellen van 
kleppen en bedieningsfouten zijn verboden. Onvoldoende onderhoud vrijwaart de fabrikant van elke 
vorm van aansprakelijkheid. 

Gezien het grote aantal beschikbare typen zijn de afbeeldingen in deze technische documentatie niet 
altijd identiek met uw apparaat, maar worden alleen als voorbeeld van een variant getoond. Wij maken 
u erop attent dat u uit de beschrijvingen in deze gebruikshandleiding geen rechten kunt ontlenen. 

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Alleen daarmee kan een veilige en betrouwbare 
werking worden gegarandeerd. Neem voor het bestellen van reserveonderdelen contact op met een 
van onze contactpersonen onder www.boecker.de. Onze technische serviceafdeling staat voor u klaar 
om al uw vragen over de ladderlift te beantwoorden. Geef bij vragen of bestellingen van 
reserveonderdelen het type dat op het typeplaatje (typeplaatje → hst. 3.2) staat en het serienummer 
door. 

Voor productgaranties gelden onze algemene voorwaarden, die u op elk moment kunt inzien onder 
www.boecker.de. Graag zenden wij u ook een exemplaar via de post toe.  

Wij wensen u een goede en veilige inzet van ons product! 

Böcker Maschinenwerke GmbH 

(Technische wijzigingen voorbehouden op grond van doorontwikkeling van producten) 

 

 

  

http://www.boecker.de/
http://www.boecker.de/
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1 Algemeen 
 

1.1 Informatie over de gebruikshandleiding 

Deze gebruikshandleiding beschrijft de installatie, bediening en het onderhoud van het apparaat. Het 
naleven van alle hierin opgenomen veiligheidsinstructies en handelingsaanwijzingen is de voorwaarde 
voor veilig werken en een correcte omgang met het apparaat. 

Bovendien dient u plaatselijke ongevallenpreventievoorschriften en de algemene 
veiligheidsbepalingen na te leven die gelden voor het toepassingsgebied van het apparaat. 

De gebruikshandleiding maakt onderdeel uit van het product en moet daarom in de nabijheid van het 
apparaat worden bewaard, zodat hij in het kader van installatie-, bedienings-, onderhouds- en 
reinigingsdoeleinden altijd kan worden geraadpleegd. 
 

De grafische afbeeldingen in deze handleidingen zijn bedoeld voor een verduidelijking van de 
toegelichte informatie en daarom niet altijd op schaal; zij kunnen licht afwijken van de feitelijke 
constructie van het apparaat. 

Behalve deze gebruikshandleiding zijn de gebruikshandleidingen van de ingebouwde onderdelen 
relevant. U dient de daarin opgenomen instructies, met name de veiligheidsinstructies, op te volgen! 

 

 
 

1.2 Relevante documenten 

In het apparaat zijn onderdelen van andere fabrikanten ingebouwd (bijv. aandrijfmotoren). Deze 
aanvullende componenten hebben bij hun fabrikanten risicobeoordelingen ondergaan. De fabrikanten 
van de componenten hebben verklaard dat de constructies conform de geldende Europese en 
landelijke voorschriften zijn. 

De conformiteitsverklaringen van deze fabrikanten, evenals de bedienings-, service- en 
onderhoudshandleidingen voor de betrokken onderdelen van het apparaat zijn onlosmakelijk 
verbonden met de aanwezige documentatie. De instructies die voorkomen in de documenten van de 
fabrikanten met betrekking tot veiligheid, plaatsing en installatie, bediening, onderhoud, demontage en 
verwijdering van de componenten moeten door het personeel dat met het apparaat werkt volledig 
worden opgevolgd. 
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1.3 Verklaring van symbolen 

Belangrijke instructies in deze gebruikshandleiding met betrekking tot de veiligheid en techniek van 
het apparaat zijn voorzien van een waarschuwingssymbool. Deze instructies moeten beslist worden 
opgevolgd ter voorkoming van ongevallen, letsel en materiële schade. 

 

Markering van de waarschuwingssymbolen 
 

 GEVAAR 

markeert een direct gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot de dood of zwaar 
lichamelijk letsel 

 
 
 

 WAARSCHUWING 

markeert een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot de dood of 
zwaar lichamelijk letsel 

 
 

 VOORZICHTIG 

markeert een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden middelzwaar of 
licht lichamelijk letsel 

 

 ATTENTIE 

Dit symbool markeert tips en informatie waar men rekening mee moet houden om de bediening van 
het apparaat efficiënt en storingsvrij te laten verlopen. 

 

Overige symbolen 
 


Druk op toets 


Beweeg/bedien met de hand 

Leveranciersdocumentatie/let op informatie van fabrikant! 
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1.4 Symbolen op het apparaat 
 

Voor elke inbedrijfneming en bij onderhoud dient u de volledigheid en onbeschadigde staat van de op 
het apparaat aangebrachte plaatjes te controleren. 

• Plaatje“algemene instructies“.  
 
„Ga niet onder de last staan“.  
Houd minimumafstand tot laadbak aan. Niet direct 
onder de laadbak en het railpakket stilstaan of 
blijven staan. 

„Het transport van personen is verboden“.  
Het is verboden om in de laadbak te stappen en 
mee te rijden. 
„Vallende lasten“.  
Houd minimumafstand tot laadbak aan. Niet direct 
onder de laadbak en het railpakket stilstaan of 
blijven staan. 

„Kantelgevaar“. 
Bij niet-vakkundig opbouwen kan de ladderlift 
omvallen. Lift voor het opbouwen volledig 
ondersteunen en de rekening houden met het 
kantelpunt op het belastingsdiagram. 

„Windkracht“ 
Gebruik het apparaat alleen bij een max. 
windkracht van 24 km/u 
 

Het plaatje is op de lift aangebracht. 

 

Afb. 1: algemene instructies 

• Waarschuwingsplaatje „Hete oppervlakken“. 
Aanraken kan lichte tot middelzware 
verbrandingen veroorzaken. Indien mogelijk 
niet aanraken of het onderdeel uitschakelen 
en laten afkoelen. 

Dit plaatje is aangebracht op de brandstof- of de 
hydraulische tank. 

 

Afb. 2: Heet oppervlak 

• „Aral Vitam HF46“. Onderhoudssticker met 
invoervelden voor datum verversing vloeistof 
en de volgende onderhoudsdatum.  

Dit plaatje is op de hydraulische tank aangebracht. 
 

Afb. 3: Inspectie 

• Non-verbale instructie voor het heffen, 
uitschuiven en de slede.  

Dit plaatje is op de bedieningsconsole „Liftbediening“ 
aangebracht. 

 

Afb. 4: Bediening 
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• „Belastingsplaatje met wijzer“. Bediening 
zie „belastingsplaatje“  

Dit plaatje is bij de bedieningsconsole „Liftbediening“ 
aangebracht. 

 

Afb. 5: Belastingsplaatje 

• Waarden voor max. belastbaarheid van de 
laadbak.  

Het plaatje is aangebracht op de laadbak en aan de 
slee. 

 

Afb. 6: Draagkracht lift 

• Waarschuwingsplaatje „Betreden 
verboden“.  

Dit plaatje is op de laadbak aangebracht. 

 

Afb. 7: Betreden verboden 

• Waarschuwingsplaatje „Knelgevaar“. 

Dit plaatje is bij de kabellieren aangebracht. 

 

Afb. 8: Veiligheidswaarschuwing knelgevaar 
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1.5 Garantie en aansprakelijkheid 

Alle informatie en instructies in deze gebruikshandleiding zijn samengesteld op basis van de geldende 
voorschriften, de huidige stand van techniek en onze jarenlange kennis en ervaring. 

De feitelijke leveringsomvang kan bij speciale versies, de gebruikmaking van aanvullende bestelopties 
of op basis van de laatste technische wijzigingen, afwijken van de hier beschreven toelichtingen en 
tekeningen. Neem bij vragen contact op met de fabrikant.  

 ATTENTIE 

U dient deze gebruikshandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u met of aan dit apparaat gaat 
werken, vooral voordat u hem in gebruik neemt. Voor schade en storingen die voortvloeien uit het 
niet naleven van de gebruikshandleiding aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

 
 

Wij behouden ons technische aanpassingen voor in het kader van verbeteringen van de 
gebruikseigenschappen en de doorontwikkeling van het product. 

Gebruiksaanwijzingen in de verschillende talen vormen geen juridisch bindende vertalingen. Alleen de 
Duitse gebruikshandleiding is bindend. 

Onderdelen zoals bijv. gereedschappen die bij het gebruik van het apparaat vanwege hun doel 
onderhevig zijn aan veroudering en/of normale slijtage, evenals hulp- en verbruiksmaterialen zoals 
vetten, oliën en reinigingsmiddelen, vallen niet onder de garantie. 

Voor het overige zijn van kracht: de in het leveringscontract overeengekomen verplichtingen, de 
algemene en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de ten tijde van het afsluiten van het contract 
geldende wettelijke regelingen. 

Vrijwarings- en aansprakelijkheidsclaims bij schade aan personen of materiële zaken worden 
uitgesloten als ze op een of meerdere van de volgende oorzaken te herleiden zijn: 

• Negeren van de veiligheidsinstructies- en voorschriften met betrekking tot transport, opslag, 
montage, inbedrijfneming, bediening, onderhoud en afstellen, evenals demontage. 

• Schade veroorzaakt is door verkeerd transport. 

• Ondeskundige montage, ingebruikname, bediening, onderhoud of demontage. 

• Exploiteren van het apparaat zonder correct aangebracht of defecte veiligheids- of 
beschermingsvoorzieningen. 

• Eigenmachtige wijzigingen aan de constructie van het apparaat. 

• Niet-naleving van de inspectie- en onderhoudsintervallen. 

• Gebrekkige controle van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. 

• Niet-vakkundig uitgevoerde reparaties. 

• Beschadigingen door vreemde voorwerpen en overmacht. 
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1.6 Auteursrechten 

De gebruikshandleiding dient vertrouwelijk te worden behandeld. Hij is uitsluitend bedoeld voor 
personen die met of aan het apparaat werken. Het is niet toegestaan om de gebruikshandleiding aan 
derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Neem indien nodig 
contact op met de fabrikant. 

De inhoud: teksten, tekeningen, afbeeldingen en andere uitingen zijn auteursrechtelijke beschermd en 
vallen onder verdere industriële eigendomsrechten. Elke vorm van misbruik is strafbaar. 

Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, ook delen ervan, dan wel het gebruik of vermelden van de 
inhoud, is niet toegestaan zonder schriftelijke vrijgaveverklaring door de fabrikant. Bij overtreding 
ontstaat de verplichting tot schadevergoeding. Verdergaande claims blijven voorbehouden. 

 

 
 

1.7 Reserveonderdelen 

 ATTENTIE 

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant. 

Verkeerde of defecte reserveonderdelen kunnen beschadigingen, storingen of de volledige uitval 
van het apparaat veroorzaken. 

 
 

Bij het gebruik van niet-vrijgegeven reserveonderdelen vervallen alle garantie-, service-, 
schadevergoedings- en aansprakelijkheidsclaims ten opzichte van de fabrikant of diens medewerkers, 
handelaars en vertegenwoordigers. 

 

 

1.8 Demontage 

Reinig het apparaat en haal het uit elkaar, rekening houdend met de geldende arbo- en milieuregels. 

 VOORZICHTIG 

Letselgevaar! Demontage alleen door geschoold personeel 

Opgeslagen restenergie, scherpe onderdelen, punten en randen aan en in het apparaat of aan de 
benodigde gereedschappen kunnen zwaar letsel veroorzaken. Alle werkzaamheden bij de 
demontage van het apparaat mogen daarom alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. 

 
 

Voordat u met de demontage begint: 

• Schakel het apparaat uit en beveilig het tegen opnieuw inschakelen. 

• Laat het apparaat afkoelen tot de omgevingstemperatuur. 

• Koppel de energievoorziening van het apparaat fysiek af, ontlaad de opgeslagen restenergie 
volgens de voorschriften. 

• Verwijder de verbruiks- en hulpstoffen en het resterende verwerkingsmateriaal op een 
milieuvriendelijke manier. 
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1.9 Verwijdering 

Als er geen sprake is van een inlever- of verwijderingsovereenkomst, dienen de gedemonteerde 
onderdelen, na een vakkundige demontage, te worden gerecycled: 

• Materiaalresten uit metaal tot schroot verwerken en inleveren. 

• Plastic elementen naar de plasticinzameling brengen. 

• Overige onderdelen sorteren naar materiaal en vervolgens verwijderen. 
 

 

 VOORZICHTIG 

Gevaarlijke stoffen conform de regels verwijderen! 

Elektronisch afval, elektronische onderdelen, smeer- en andere hulpstoffen vallen onder gevaarlijk 
afval en mogen alleen door goedgekeurde bedrijven worden verwijderd! 

Verbruiksstoffen zoals vetten, oliën, conserverings- en reinigingsmiddelen uit het apparaat moeten 
gesorteerd en milieuvriendelijk worden verwijderd. Gebruik daarbij geschikten en voor de betrokken 
verbruiksstoffen goedgekeurde opvang- en opslagreservoirs. Markeer de reservoirs met duidelijke 
informatie over de inhoud, vulpeil en datum en bewaar ze tot hun uiteindelijke verwijdering op 
dusdanige wijze dat er geen sprake kan zijn van oneigenlijk gebruik. 

 

 

1.10 Overdracht/levering 
  

Controleer bij ontvangst onmiddellijk of het apparaat volledigheid is aangekomen en geen 
transportschade heeft. 

Neem het apparaat niet of slechts onder voorbehoud in ontvangst als u externe transportschade ziet. 
Maak een notitie van de omvang van de schade. Dien een garantieclaim in. 

 

 

1.11 Leveringsomvang 
  

Voor een storingsvrije werking van de machine moet de leveringsomvang gecontroleerd worden op 
volledigheid en transportschade. 
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2 Veiligheid 
 

Deze sectie geeft u een overzicht over alle belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale 
bescherming van het personeel en voor een veilige en storingsvrije werking van het apparaat. 

Bovendien bevatten de afzonderlijke hoofdstukken concrete, van symbolen voorziene 
veiligheidsinstructies die bedoeld zijn om direct gevaar af te wenden. 

• De geldende landelijke voorschriften voor goedkeuring en exploitatie zijn van toepassing. 

• De wettelijke bepalingen met betrekking tot emissienormen (lawaai, uitlaatgassen, 
verwijdering enz.) zijn van toepassing. 

• U dient altijd het goedkeuringscertificaat te kunnen tonen. 

• Rijd niet sneller dan de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheid. Deze staat vermeld in het 
goedkeuringscertificaat. 

Het opvolgen van de veiligheidsinstructies kan letsel aan personen en materiële schade tijdens het 
werk aan het apparaat voorkomen. Het niet-opvolgen van deze instructies levert een aanzienlijk 
letselrisico op voor personen en betekent een risico op beschadiging of vernieling van het apparaat. 

 

2.1 Algemeen 

Het apparaat is op het moment van ontwikkeling en productie volgens de geldende, erkende stand 
van de techniek geconstrueerd en geldt als veilig. Het apparaat kan echter een bron van gevaar zijn 
als het door onvoldoende geschoold personeel, op niet-vakkundige wijze of voor niet-beoogd gebruik 
wordt ingezet. Elke persoon die de taak heeft om aan of met het apparaat te werken moet daarom de 
gebruikshandleiding voor het begin van de werkzaamheden hebben gelezen en begrepen.  

Wijzigingen of veranderingen aan het apparaat van welke aard dan zijn niet toegestaan. 

Alle veiligheids-, waarschuwings- en bedieningsinstructies op het apparaat moeten altijd in een goed 
leesbare toestand zijn. Beschadigde plaatjes of stickers moeten direct worden vervangen. 

Aangegeven instelwaarden of -intervallen moeten beslist worden aangehouden. 

 

2.2 Verantwoordelijkheden van de exploitant 

De exploitant is verplicht om tijdens de complete levensduur van het apparaat op de hoogte te blijven 
van de stand van zaken met betrekking tot regelgeving en de betreffende (landelijke) wetgeving en 
voorschriften na te leven.  

Naast de arbo-instructies in deze gebruikshandleiding moeten de voor het toepassingsgebied van dit 
apparaat algemeen en per land geldende veiligheids-, ongevallenpreventie- en milieuregels in acht 
worden genomen en nageleefd. 

De exploitant en het door deze geautoriseerde personeel zijn verantwoordelijk voor de storingsvrije 
werking van het apparaat, evenals voor het duidelijk afbakenen van taken bij installatie, bediening, 
onderhoud en reiniging van het apparaat. 

De informatie in deze gebruikshandleiding moet volledig en zonder uitzondering worden nageleefd! 

• De gebruikshandleiding moet in de nabijheid van het apparaat worden bewaard, zodat hij in 
het kader van installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingsdoeleinden altijd kan worden 
geraadpleegd. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch optimale en veilige staat.  

• De veiligheidsvoorzieningen moeten altijd bereikbaar worden gehouden en regelmatig worden 
gecontroleerd. 

 

De bedrijfsveiligheid is alleen gegarandeerd bij beoogd gebruik van de lift. 

Tot het beoogd gebruik behoort ook het strikt navolgen van de montage-, bedienings-, onderhouds- en 
reinigingshandleidingen. 

Elk verdergaand en/of ander gebruik van het apparaat is verboden en geldt als niet-beoogd gebruik!  
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 ATTENTIE 

Aansprakelijkheid voor schade door niet-beoogd gebruik 

Claims van welke aard dan ook ten opzichte van de fabrikant vanwege schade op grond van niet-
beoogd gebruik zijn uitgesloten. Voor alle schade bij niet-beoogd gebruik is uitsluitend de operator 
aansprakelijk. 

 

2.3 Mogelijk misbruik 

 GEVAAR 

Levensgevaar!  

Bedieningsfouten en misbruik kunnen levensgevaarlijk letsel veroorzaken. 

 

Met name verboden is het gebruik van het apparaat: 

• voor het vervoer van personen 

• voor het vervoer van explosieve, bijtende en giftige gevaarlijke stoffen 

• in een explosiegevaarlijke omgeving 

• zonder steunen 

• als ladder 

• als de lift niet is ingeklapt en vastgebonden 

• voor het optillen van lasten met het ladderpakket 

• met behulp van andere steunen of steunhulpen dan voorzien 
 

2.4 Gebruiksvoorwaarden 

Omgevingstemperatuur (bij gebruik) -10°C tot +40°C 

Opslag -20°C tot +60°C 

Windkracht 

niet tegen gebouw geplaatst 

tegen gebouw geplaatst 

 

t/m windkracht 2 (8 km/u) 

t/m windkracht 4 (24 km/u) 

Controleer de draagkracht van de 
ondergrond: 

Steunkracht max. (per steuncilinder) 

70 kN 

 

• Gebruik ook mogelijk in gesloten ruimtes, als de uitlaatgassen naar buiten kunnen worden 
afgevoerd. 

• in een explosiegevaarlijke omgeving 

• Gebruik alleen bij voldoende zicht en verlichting 
 

2.5 Arbeidsveiligheid  

Het opvolgen van de veiligheidsinstructies kan letsel aan personen en materiële schade tijdens het 
werk aan het apparaat voorkomen. Het niet-opvolgen van deze instructies levert een aanzienlijk 
letselrisico op voor personen en betekent een risico op beschadiging of vernieling van het apparaat. 

Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften zijn alle wettelijke aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsclaims tegen de fabrikant of zijn gemachtigden uitgesloten. 
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2.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bij alle werkzaamheden aan of met de machine moet ter eigen bescherming de volgende uitrusting 
worden gedragen: 

 

 

Beschermende kleding  

Nauwsluitende werkkleding (geringe scheurvastheid, geen wijde mouwen, geen 
ringen en andere sieraden enz.) 

 

 

Veiligheidsschoenen  

ter bescherming tegen vallende delen en uitglijden op niet slipvrije ondergrond. 

 

 

Veiligheidshandschoenen  

ter bescherming van de huid tegen wrijving, schaafwonden, steekwonden of ander 
letsel aan de handen, alsmede tegen het aanraken van hete oppervlakken en 
stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

 

 

Gehoorbescherming  

voor bescherming tegen gehoorschade. 

 

 

Veiligheidshelm  

voor het werken aan en onder het apparaat. Als bescherming tegen vallende en 
rondvliegende delen en materialen. 
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2.7 Gevaren die van de lift kunnen uitgaan 

Het apparaat heeft een gevarenanalyse ondergaan. De daarop gebaseerde constructie en uitvoering 
van de installatie voldoet aan de huidige stand van techniek. 

Desondanks blijven restrisico‘s bestaan! 

 WAARSCHUWING 

Waarschuwing voor het werken met brandgevaarlijke stoffen  

Licht ontvlambare en explosieve brandstof kan zwaar persoonlijk letsel en materiële schade 
veroorzaken: 

• Niet roken, houd afstand tot open vuur, vonken en fel licht 

• Gebruik brandstof uitsluitend buiten gesloten ruimtes en bij goede ventilatie! 

• Gemorste brandstof onmiddellijk opdweilen 

 

 WAARSCHUWING 

Waarschuwing voor het werken met giftige stoffen Inademen van uitlaatgas 

Het inademen van gassen die ontsnappen kan de reactiesnelheid verlagen en zelfs tot flauwvallen 
en dood door verstikking leiden. Langdurig inademen veroorzaakt schade aan de gezondheid: 

• Adem gas dat ontsnapt niet in. 

• Gebruik het apparaat niet in gesloten ruimtes! 

• Let altijd op voldoende ventilatie! 

 

 WAARSCHUWING 

Waarschuwing voor het werken met bijtende stoffen! Contact met werkstoffen 

Huidcontact met werkstoffen kan huidirritatie en uiteindelijk blijvende schade veroorzaken! 

• Vermijd huidcontact. Indien nodig de huid wassen. 

• Vermijd contact met de ogen. Indien nodig direct naar de oogarts! 

 

 WAARSCHUWING 

Letselgevaar door hydraulica 

De hydraulische energieën kunnen zeer ernstig letsel veroorzaken. Bij beschadigingen van 
afzonderlijke onderdelen kunnen media onder hoge druk vrijkomen en letsel en materiële schade 
veroorzaken! 

• Voor het begin van alle werkzaamheden aan de hydraulische installatie moet het apparaat 
eerst drukloos worden gemaakt. 

• Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen of zet ze niet door wijzigingen buiten werking. 

 

 WAARSCHUWING 

Letselgevaar! Waarschuwing voor onderdelen met scherpe randen 

Onderdelen van de behuizing met scherpe randen en puntige hoeken kunnen schaafwonden aan 
de huid veroorzaken.  

Draag bij het werken aan het apparaat veiligheidshandschoenen! 
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 WAARSCHUWING 

Gehoorschade door lawaai  

Volume en blootstellingstijd van het geproduceerde lawaai kunnen zware gehoorschade 
veroorzaken. Draag bij het werken aan het lopende apparaat altijd gehoorbescherming. 

 

 WAARSCHUWING 

Levensgevaar! Belemmering van het zicht  

Belemmeringen van het zicht veroorzaakt door voorwerpen of door het bedienen van het apparaat 
in het donker kan zware materiële schade en letsel, mogelijk met de dood tot gevolg, veroorzaken. 

• Verwijder voorwerpen die het zicht belemmeren of indien nodig omzeilen. 

• Zorg bij het werken in schemer of duister voor voldoende verlichting van de totale 
werkzone! 

• Stop bij dichte mist en vergelijkbaar sterke belemmeringen van het zicht meteen met 
werken. 

 

 GEVAAR 

Bewegende delen kunnen zwaar letsel veroorzaken.  

Steek uw hand tijdens het werken niet in bewegende delen of probeer bewegende delen niet beet 
te pakken. Open afdekkingen en onderhoudsdeksels niet. 

• Laat na het uitschakelen van het apparaat de bewegende delen uitdraaien. 

• Wacht voordat u begint met reinigings-, service-, onderhouds- of andere werkzaamheden af 
tot alle onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen. Schakel dan het apparaat uit en 
beveilig het tegen opnieuw inschakelen. 

• Sluit na reinigings-, service-, onderhouds- of andere werkzaamheden alle afdekkingen, 
onderhoudsopeningen enz. veilig af. 

 

 WAARSCHUWING 

De aandrijfmotor ontwikkelt hoge oppervlaktetemperaturen.  

Aanraking kan verbrandingen aan de huid veroorzaken. Daarom: 

• schakel vóór onderhouds- en servicewerkzaamheden het apparaat uit, beveilig het tegen 
opnieuw inschakelen en laat het tot op de omgevingstemperatuur afkoelen. 

• Draag bij alle werkzaamheden altijd werkhandschoenen! 

• Laat de motor afkoelen vóór de montage en demontage van de motorkap! 
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2.8 Noodstopknop 

De locatie van de noodstopknop kan variëren naargelang de uitvoering en het soort apparaat. De 
operator dient voor de inbedrijfname van het apparaat op de hoogte te zijn van de locatie en de 
werking van de noodstopknop. 
 

Noodstopknop (pijl)  
op het basisframe achter (2x) 

 

Afb. 9: Noodstopknop op de schakelkast 

Noodstopknop (pijl) 
op het kopstuk 

 

Afb. 10: Noodstopknop op het kopstuk 

Noodstopknop (pijl)  
op de draadloze afstandsbediening 

 

Afb. 11: Noodstopknop op de draadloze 
afstandsbediening 

 

 

2.9 Procedure in geval van gevaar en ongevallen 

In geval van gevaar of bij ongevallen moet het apparaat worden stilgezet door het onmiddellijk 
drukken op een noodstopknop.  

• Activeer veiligheidsvoorzieningen met noodstopfunctie uitsluitend in noodsituaties. 

• Gebruik veiligheidsvoorzieningen niet voor het normale stilzetten van het apparaat. 

• Wees altijd voorbereid op ongevallen! 

• Zorg dat EHBO-middelen en een brandblusser altijd binnen bereik zijn. 

De operator moet bekend zijn met het gebruik en de locatie van de veiligheids-, EHBO- en 
brandblusmiddelen. Dit waarborgt het voorkomen van gevaren en de best mogelijke hulp bij 
ongevallen. 
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2.10 Bedieningspersoneel 

2.10.1 Algemeen 

Het apparaat mag alleen door geïnstrueerd personeel bediend en onderhouden worden. Dit personeel 
moet een afzonderlijke instructie hebben gekregen over de potentiële gevaren. 

Als geïnstrueerde persoon geldt diegene die geïnformeerd is over haar/zijn taken en de potentiële 
gevaren van ondeskundig gedrag; indien nodig is deze persoon ingewerkt en geïnformeerd over de 
nodige veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen. 

De verantwoordelijkheden ten aanzien van de bediening en het onderhoud moeten duidelijk zijn 
vastgelegd en in acht genomen worden, zodat met betrekking tot de veiligheid geen onduidelijkheid 
over de taakverdeling bestaat. 

Het apparaat mag uitsluitend worden bediend en onderhouden door personen waarvan verwacht kan 
worden dat zij hun werk op betrouwbare wijze uitvoeren. Hierbij moet elke werkwijze achterwege 
worden gelaten die de veiligheid van personen, het milieu of het apparaat negatief kan beïnvloeden. 
Personen onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die de reactiesnelheid beïnvloeden mogen 
op geen enkele manier werkzaamheden aan of met het apparaat uitvoeren. 

Bij de selectie van personeel moeten de in het betrokken land geldige arboregels voor de 
minimumleeftijd en de daarop gebaseerde regelgeving voor de branche in acht worden genomen. 

De operator dient er mede voor te zorgen dat onbevoegde personen niet aan of met het apparaat 
kunnen werken. Onbevoegde personen moeten voldoende veiligheidsafstand tot het apparaat 
aanhouden. 

De operator is verplicht om het apparaat direct uit te schakelen als er veranderingen aan het apparaat 
optreden die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden. 
 

2.10.2 Kwalificaties 

De operator moet 

• aantonen dat hij/zij in staat is om alle voor het correct bedienen van de lift van belang zijnde 
bordjes, gebruikshandleidingen, veiligheidscodes en andere informatie te begrijpen en om te 
zetten. 

• kennis hebben van de procedures in geval van nood en deze kunnen omzetten. 

• bekend zijn met alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. 

• de verantwoordelijkheid voor de onderhoudseisen van het apparaat begrijpen. 

• bekend zijn met het apparaat en zijn bedieningsfuncties. 

• de door de fabrikant toegelichte werkprocedures begrijpen 
 

2.10.3 Fysieke kwalificaties 

• gezichtsscherpte van minimaal 0,7 - met of zonder optische hulpmiddelen. 

• het vermogen om kleuren, onafhankelijk van hun locatie, te kunnen onderscheiden, daar waar 
kleurherkenning voor de bediening vereist is; 

• voldoende hoorvermogen, met of zonder gehoorapparaat, voor de desbetreffende bediening 

• beschikken over norma(a)l(e) dieptewaarneming, gezichtsveld, reactietijd, vingervlugheid en 
coördinatievermogen. 

Een eventuele fysieke beperking of emotionele instabiliteit, die een mogelijk gevaar voor de operator 
of anderen zou kunnen vormen, of volgens de mening van de inspecteur invloed zou kunnen hebben 
op de prestaties van de bediener, kan een reden zijn om een persoon van het werk uit te sluiten. In 
dergelijke gevallen zijn evt. speciale klinische resp. medische beoordelingen en tests noodzakelijk. 

Als er aanwijzingen zijn dat een operator aan epilepsie lijdt of onder verlies van de fysieke controle, is 
dit voldoende reden om hem/haar te van het werk uit te sluiten. Er zijn eventueel speciale medische 
tests nodig om deze diagnoses te kunnen stellen. 

Het moet uitgesloten zijn dat de operator neigt tot duizelingen of vergelijkbare klachten. 
  



AGILO HL55/2-9H Veiligheid 

 

306130229 21 
  

 

2.10.4 Gedrag van het bedieningspersoneel 

De operator mag tijdens het bedienen van de lift geen andere taak uitoefenen. 

Elke operator is voor bedrijfsprocessen die via zijn/haar bediening in gang worden gezet, 
verantwoordelijk. Indien er twijfel opkomt wat betreft de veiligheid, dient het apparaat meteen te 
worden uitgeschakeld en gedemonteerd. 

De operator moet altijd toezicht houden op een bewegende last. 

Als er een waarschuwingsbordje aan de schakelaar of aan de starterelementen voor de motor is 
aangebracht, mag de bediener de schakelaar niet indrukken of de motor starten, totdat het bord door 
de persoon verwijderd is, die hiertoe de opdracht heeft gekregen. 

Voordat de schakelaar ingedrukt of de motor gestart wordt, moet de operator zich ervan verzekeren 
dat alle bedieningselementen in de “OFF-” of in de neutrale stand staan, en dat alle medewerkers zich 
buiten de gevarenzone bevinden. 

De operator moet bekend zijn met de installatie en het onderhoud ervan.   

Indien afstel- of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, moet het apparaat worden uitgeschakeld 
en beveiligd tegen opnieuw inschakelen. Geef de opdracht voor reparatie en onderhoud aan 
gekwalificeerd personeel. De operator of een persoon die door hem/haar de opdracht heeft gekregen, 
moet de volgende operator direct op de hoogte stellen van de actuele status van het apparaat.  

Alle bedieningselementen moeten alvorens met het werk te beginnen door de operator worden 
gecontroleerd. Bij storingen moet het apparaat direct worden uitgeschakeld en worden beveiligd tegen 
opnieuw inschakelen. 

Als bedieningselementen niet goed werken, moeten zij worden afgesteld c.q. gerepareerd alvorens 
met het werk te beginnen. 

De operator moet altijd toezicht houden op een bewegende last. 

Als tijdens het werken de energie uitvalt, moet de operator: 

• op de rode noodstopknop slaan  

• de energiestuurelementen op „OFF“ of in de neutrale stand zetten; 

• de ingeladen last uitladen, voor zover dat zonder gevaar mogelijk is.  
 

2.10.5 Instructie van de gebruiker/lader  

Bij de bediening van het apparaat kunnen gevaren voor materiaal en personen ontstaan, vooral als de 
bedieningsvoorschriften niet in acht worden genomen. Alle personen die in de gevarenzone van de lift 
werken, moeten deze restrisico‘s kennen en zich dusdanig gedragen dat geen ongevallen kunnen 
plaatsvinden of schade kan ontstaan. 

Elke operator die het apparaat bedient moet geautoriseerd worden om het apparaat te mogen 
bedienen. Hiertoe moet een instructie aan de hand van een checklist plaatsvinden. 

De autorisatie en de instructie betekent geen vrijstelling van de plicht om de gebruikshandleiding 
zorgvuldig te lezen. Het wordt aanbevolen om de instructie en autorisatie schriftelijk te laten 
bevestigen. 
 

 WAARSCHUWING 

Levensgevaar bij blikseminslag en onweer  

Het niet in acht nemen van de instructies kan in geval van blikseminslag en onweer levensgevaarlijk 
letsel veroorzaken. 

• Het is verboden om het apparaat bij onweer te gebruiken! 

• Zodra u onweer ziet naderen moet het apparaat onmiddellijk in de transportstand worden 
gezet! 

• Als het bliksemt moet het werk onmiddellijk worden gestaakt. Laat het apparaat inspecteren 
door een gekwalificeerde expert of de fabrikant.  

• Na blikseminslag moet de hijskabel worden vervangen! 
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2.10.6 Maatregelen bij werkonderbrekingen 
  

Als de lift is opgebouwd en er geen toezicht is, moet altijd gewaarborgd zijn dat onbevoegden de lift 
niet kunnen bedienen!  

 

2.10.7 Maatregelen bij pauzes 

Vóór elke pauze moeten de volgende taken worden uitgevoerd: 

• laadbak tot op de grond laten zakken. 

• lastdrager uitladen. 

• Schakel de motor uit en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen. 

• Verwijder alle sleutels (motor, hoofdschakelaar, gereedschapskast). 

• Draai de hoofdschakelaar van de schakelkast op „OFF“ en vergrendel hem met een hangslot 
(indien aanwezig). 

 

 ATTENTIE 

Als de motor uitgeschakeld wordt, zijn ook de waarschuwingsknipperlichten buiten bedrijf. 

 

 

2.10.8 Maatregelen bij het beëindigen van het werk 
  

Voor het beëindigen van het werk moeten de volgende taken worden uitgevoerd: 

• laadbak tot op de grond laten zakken. 

• lastdrager uitladen. 

• Schakel de motor uit en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen. 

• Verwijder alle sleutels (motor, hoofdschakelaar, gereedschapskast).  

• Draai de hoofdschakelaar van de schakelkast op „OFF“ en vergrendel hem met een hangslot 
(indien aanwezig). 

• Beveilig het apparaat tegen diefstal. 

• Afscheidingen en verkeersborden plaatsen en verlichten. 

• Blokkeer de toegang tot de lift. 

 

2.10.9 Maatregelen bij het hervatten van het werk 
  

Voor het hervatten van het werk moeten de volgende taken worden uitgevoerd: 

• Steunen controleren 

• Richting en bevestiging van het railpakket controleren. 

• Onderhoud uitvoeren, zie „voor elk gebruik“. 
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3 Technische gegevens 
 

HL 55/2-9H (meubellift) 

 

Voertuiglengte in mm (l) 9950 

Voertuigbreedte in mm (b) 2550 

 

Rails 

Pakketlengte in mm (a) 10600 

Max. Uitschuifbare lengte (a max) 55,1 

Max. Transporthoogte 1) in m (TH) 55,0 

Toelaatbaar gewicht 2) 400 kg 

Toelaatbare staande hoek 30°-90º 

Lierkabel D in mm 8 

Uitschuifkabel D in mm 10 

Telescopische en inschuifkabels D in mm 8 

 

Hydraulische aandrijving 

Liermotor  OMSW315 

Lierrem Lamellen-veerdrukrem 

Motor van de bewegingslier OMP 400 

Rem van de bewegingslier Mechanische klinkvergrendeling  
(met hydraulische ontgrendeling) 
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Aandrijving 

Aandrijvingsaggregaat 
Hydraulisch aggregaat met 
verbrandingsmotor  (PTO) 

Werkdruk 190 bar 

A-gewogen geluidsdrukniveau op de bedieningsplaats3) 84 dB(A) 

Nominale snelheid van de slede 45 m/min 

 

Overige 

Max. steunkracht 70 kN 

Minimale grootte van de steunplaat voor vrachtwagen 600 mm x 600 mm 

 

1) maximale raillengte plus verlenging onderzijde tot aan de grond uitgetrokken bij 85°. 

2) daadwerkelijk laadvermogen is afhankelijk van de oprichthoek en de uitgeschoven lengte (belastingsdiagram). 

3) bij vrachtwagenuitvoering met hulpaandrijving zie leverdocumentatie „Voertuigfabrikant“ 
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3.1 Belastingsplaatje 

Bij de keuze van de in te stellen apparaatfuncties moet rekening worden gehouden met de mogelijke 
reikwijdtes en hoogtes, alsmede de maximaal toelaatbare belasting. 
 

 GEVAAR 

Levensgevaar! Max. reikwijdte en laadvermogen in acht nemen! 

Kantelen van het apparaat kan zwaar letsel aan personen en materiële schade veroorzaken. Neem 
altijd het belastingsplaatje op het apparaat voor de maximale reikwijdte en laadvermogen in acht! 

 
Afb. 12: Belastingsplaatje 

1 Kantelgevarengrens bij steunpositie 0 

2 Kantelgevarengrens bij steunpositie 1 

3 Kantelgevarengrens bij steunpositie 2 

4 Kantelgevarengrens bij steunpositie 3 

5 tot 16 m bij steunpositie 0 met 400 kg belaadbaar 

6 tot 31,5 m met 300 kg belaadbaar. NIET VERDER UITSCHUIVEN! 

7 Uitschuifbare lengte 

8 60° oprichthoek 

9 Toegestane belasting van het railpakket 
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3.2 Typeplaatje 

Onze technische serviceafdeling staat voor u klaar om al uw vragen over het apparaat te 
beantwoorden. 

Geef bij vragen of bestellingen van reserveonderdelen het type dat op het typeplaatje staat en het 
serienummer door. 

3.2.1 Typeplaatje lift 

 

Afb. 13: Typeplaatje lift 
 

1 type 5 toegestane snelheid 

2 bouwjaar 6 werkhoogte 

3 serienummer 7 nominaal motorvermogen 

4 toegestaan laadvermogen   
 

3.2.2 Typeplaatje lieren 

Het typeplaatje bevindt zich op de behuizing van de lier 

 

Afb. 14: Typeplaatje lier 
 

A bouwjaar B Serienummer lier 

1 Type (Böckeraanduiding) 7 toegestane werkdruk van de oliemotor 

2 motorgroep volgens DIN 15020 8 vrij voor deze lift 

3 Onderste kabelpositie op de lier 9 Kabelconstructie (samenstelling) 

4 Onderste kabelpositie op de lier 10 Kabeldiameter 

5 Toegestaan aandrijvingstoerental 11 Nominale vastheid van de kabel 

6 
Gemiddelde kabelsnelheid 

12 
vereiste minimum breukvastheid van de 
kabel 
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3.3 Markering van de varianten 

De typeaanduiding is samengesteld uit de volgende combinatie van tekens: 

 

 

 

 

 

  

HL 55 / 2 - 9 H 

HL = vrachtwagen-bovenbouw 

55 = uitschuifbare lengte in m bij benadering 

2 = kleinste rail 

9 = grootste rail 

H = meubellift met H-rail 
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4 Beschrijving en functie 

4.1 Algemene beschrijving 
 

Verrijdbare liften zijn ladderliften voor het transport van materiaal. Op uitschuifbare rails, die op de 
gewenste hoogte tegen een gebouw worden geplaatst, rijdt een slede met laadbak. 

 

 Neem de bedieningshandleiding van de laadbakken in acht. 

 

Hierop wordt de last tot het uitlaadpunt omhoog of omlaag getransporteerd Voor gebruik in bijzondere 
situaties zijn verscheidene laadbakken optioneel beschikbaar. 

 
 

4.2 Beschrijving van de bouwgroepen 
 

 

Afb. 15: Beschrijving van de bouwgroepen 

 

1 Kopstukwielen 2 Railpakket 

3 Steunbok 4 uitschuifbare verlenging 

5 laadbak(Speciale uitvoering) 6 Slede(Speciale uitvoering) 

7 Draaitoren 8 Stuurhendel steunen 

9 Steun 10 Vrachtwagenchassis 
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5 Transport 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel en materiële schade!  

Alleen geschoolde operators mogen de lift bedienen 

• Elke operator moet voldoen aan de in hoofdstuk 2 beschreven eisen en alle daar vermelde 
veiligheidsbepalingen en gedragsregels in acht nemen! 

 

5.1 Overdracht/levering   

Controleer bij ontvangst onmiddellijk of het apparaat volledigheid is aangekomen en geen 
transportschade heeft. 

Neem het apparaat niet of slechts onder voorbehoud in ontvangst als u externe transportschade ziet. 
Maak een notitie van de omvang van de schade. Dien een garantieclaim in. 
 
 

 
  

5.2 Voor het transport 
  

 WAARSCHUWING 

Letselgevaar! Niet-geborgde onderdelen! 

Niet- of onvoldoende geborgde onderdelen kunnen tijdens het transport omlaag vallen en zwaar 
persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. 

• Controleer voor begin van het transport of alle onderdelen voldoende zijn bevestigd 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Verkeerd ingestelde steunlast kan materiële schade aan het voertuig veroorzaken! 

• Controleer de steunlast van het voertuig! 
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5.2.1 Controleer de steunen 

 WAARSCHUWING 

Materiële schade! Positie van de steunen 

Niet volledig ingeschoven en geborgde steunen kunnen zware materiële schade veroorzaken! 
Controleer voor het begin van de rit de positie van de steunen!  

 
 

1) Controleer of alle steunen (1) volledig 
ingeschoven zijn. 

 

Raadpleeg indien nodig „Steunen 
plaatsen/waterpas zetten“ → 6.8 

 

Afb. 16: Ingeschoven steunen 

2) Controleer of alle steunen (1) volledig in 
de richting van het voertuig zijn 
ingeschoven (pijlen). 

 

raadpleeg indien nodig „Steunen 
plaatsen/waterpas zetten“ → 6.8 

 

Afb. 17: achterste steunen controleren 

 

 GEVAAR 

Materiële schade! 

Beschadigde hydraulische leidingen kunnen bij gebruik springen!  

• Let voor het begin van het werk op de juiste positie van de hydraulische leidingen! 

• Vervang beschadigde hydraulische leidingen onmiddellijk. 
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3) Controleer of de hydraulische leidingen 
(pijl) van de steunen correct in de houder 
(1) zijn geplaatst. 

 

 

Afb. 18: Hydraulische leidingen controleren 

 

ATTENTIE 

Als de steunen volledig in de richting van het 
voertuig zijn ingeschoven en het railpakket in de 
steunbok zijn opgeborgen, wordt dit door een 
controlelampje (pijl) op de bedieningsconsole 
(bestuurderscabine) aangegeven.  

 

Afb. 19: Controlelampje steunen ingeschoven 
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5.2.2 Railpakket controleren 

 WAARSCHUWING 

Persoonlijk letsel en materiële schade!  

Ongecontroleerde bewegingen van het railpakket tijdens de rit kunnen persoonlijk letsel en 
materiële schade veroorzaken! 

• Controleer voor begin van het transport in elk geval of het railpakket correct is bevestigd! 

 

1) Controleer of het railpakket (1) in zijn 
geheel in de houder ligt. 

 

 

Afb. 20: Controleer de positie van het railpakket 

 

 WAARSCHUWING 

Persoonlijk letsel!  

Het in de lier grijpen en het aanraken van de stalen kabels terwijl het apparaat in bedrijf is kan tot 
licht of middelzwaar letsel leiden! 

• Het is verboden om in openingen van de lier te grijpen of de stalen kabels aan te raken! 

 

2) De slede (2) moet met een borgkabel (1) 
zijn geborgd. 

3) De kabel (1) moet aan de haak van de 
slede en de onderste verlenging (pijl) zijn 
gemonteerd. 

4) Controleer de kabelspanning 

 

 

Afb. 21: Borgkabel 
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5) Controleer of het railpakket volledig, tot 
de aanslag (pijl), is ingeschoven. Schuif 
indien nodig het railpakket in, zie 
„Afbouwen“. 

 

Afb. 22: Railpakket 

 

5.2.3 Onderste railverlenging controleren 

1) Controleer of de schroef (pijl) en de 
railverlenging (1) goed vast zitten. 

2) Herhaal deze controle aan de 
tegenovergestelde kant van het voertuig. 

 

Afb. 23: Bevestiging railverlenging 

 

5.2.4 Overige werkzaamheden 

1) Controleer de banden op beschadigingen en voldoende profieldiepte. 

2) Controleer de luchtdruk en corrigeer deze eventueel, zie „Leverdocumentatie 
voertuigfabrikant“.  

3) Controleer of de lichtinstallatie werkt, en of hij schoon en volledig is. 

4) Zie voor overige inspecties voordat u begint met rijden de „Leverdocumentatie 
voertuigfabrikant“.  
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5.3 Tijdens het transport 

 WAARSCHUWING 

Kantelgevaar 

Kantelen van het apparaat veroorzaakt zwaar letsel aan personen en zware materiële schade. 
Daarom: 

• Houdt u aan de maximumsnelheid (afremmen in de bocht, bij rijsporen en als de weg in 
slechte staat is) 

• Vermijd onverharde wegen of rijd daarop maximaal stapvoets. 

• Vermijd straten en wegen met een steile zijwaartse helling. 

 

 
 

 WAARSCHUWING 

Persoonlijk letsel en materiële schade! 

Losse en niet-vakkundig bevestigde onderdelen kunnen zwaar lichamelijk letsel en materiële 
schade veroorzaken! 

• Controleer voor elke rit en na tussenstops of alle onderdelen goed en veilig vastzitten. 

 

 

5.4 Parkeren 

1) Gebruik de parkeerrem van het voertuig. 

2) Beveilig in geval van een steile helling het voertuig bovendien met wielkeggen tegen het 
wegrollen. 

3) Raadpleeg voor overige handelingen bij het parkeren van het voertuig de „leverdocumentatie 
voertuigfabrikant“. 
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6 Opstellen 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel en materiële schade!  

Alleen geschoolde operators mogen de lift bedienen 

• Elke operator moet voldoen aan de in hoofdstuk 2 beschreven eisen en alle daar vermelde 
veiligheidsbepalingen en gedragsregels in acht nemen! 

 

6.1 Waarschuwing: zwevende lasten 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Zwevende lasten kunnen omlaag vallen en zwaar en zelfs dodelijk letsel veroorzaken.  

 

Neem bij gebruik van het apparaat het volgende in acht: 

• Weiger onbevoegde personen de toegang 

• Beweeg het apparaat altijd met de grootste mate van zorgvuldigheid en voorzichtigheid 

• Op locatie: al de lift in bedrijf is mag zich niemand onder de geleidingsrails ophouden 

• Plaats alle vier de steunen voordat het apparaat wordt opgesteld 

• Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde laadbakken (neem de betreffende 
gebruikshandleiding in acht) 

• Zorg dat de laadbak de juiste afmeting heeft voor de te verwachten belastingen 

• In geval van storingen de opgetilde last verwijderen en het apparaat onmiddellijk stilzetten 

• Ga in geval van transport met hijs- of hefmiddelen nooit onder de zwevende last staan! 

 

Het is verboden om: 

• In opgestelde stand te rijden 

• Met opgetilde last te rijden 

• De positie en staat van de steunen te wijzigen als het apparaat is opgesteld 

• Veiligheidsvoorzieningen te deactiveren of te omzeilen 

• Geborgde lasten los te trekken 

• Het apparaat met opzet heen en weer te laten zwaaien 

• Het apparaat met zevende last op te stellen 

• Tegen obstakels te botsen 

 

Aanwijzingen voor kabels en gordels: 

• moeten zijn voorzien van veiligheidshaken 

• kabels mogen niet ingescheurd zijn, geen kabels met schuurplekken gebruiken 

• niet tegen scherpe randen of hoeken aan zetten 

• niet in de knoop leggen 

• niet verdraaien 

• moeten de juiste afmetingen hebben voor de te verwachten belastingen 
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6.2 Locatiecheck 
 

Voor het opstellen van het apparaat moet de toestand van de bodem en de omgeving worden 
gecheckt. 

 GEVAAR 

Levensgevaar! Locatiecheck voor het opstellen 

Het omvallen van het apparaat kan levensgevaarlijk letsel en hoge materiële schade veroorzaken.  

Neem voor het opstellen het volgende in acht: 

• Het is verboden om het apparaat in de buurt van bosschages en afgronden op te stellen. 

• Het apparaat kan door windkracht omvallen (niet tegen gebouw geplaatst t/m windkracht 2 (8 

km/u)/ tegen gebouw geplaatst t/m windkracht 4 (24km/u).  
Stel het apparaat alleen bij weinig wind op. Bouw het apparaat meteen af bij opkomende 
wind. Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden. Plaatselijk kan tussen gebouwen 
meer windkracht zijn dan in het open veld. 

• Controleer of de steunen niet beschadigd zijn. 

• Trek de steunen voor het uitschuiven helemaal naar buiten. 

• Overschrijd nooit de aangeven waarden van de kantelgevaargrens. Overschrijd nooit de 
waarden op het belastingsplaatje.  

• Controleer voor het opstellen van het apparaat de ondergrond op voldoende stevigheid. 
Door regen en dooi kan de bodem zacht worden (controleer de draagkracht van de 
ondergrond). 

• Plaats het apparaat niet op losliggende grond (zand, gazon, modder enz.). 

• Bevestig de geleidingskabel aan het bovenste uiteinde van de rails en geleid het apparaat 
bij het opstellen, afbouwen en instellen. 

• Het apparaat mag bij hellingen boven de 10% niet worden opgesteld 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! Waarschuwing: elektrische spanning 

Contact met stroomleidingen kan levensgevaarlijk letsel veroorzaken.  

• Hou voor gebruik van het apparaat voldoende afstand tot hangende stroomkabels, zie 
„Veiligheidsafstand tot stroomleidingen“ → Hst. 6.5. 

 

 WAARSCHUWING 

Persoonlijk letsel! 

Het beknellen tussen onderdelen kan lichamelijk letsel veroorzaken. 

• Draag beschermende kleding. 

• Hou bij het bedienen minstens 4 m veiligheidsafstand aan. 

• Ga niet onder de slede staan. 

• Bedien het apparaat met volle concentratie. 
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 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Het werken met het apparaat kan beschadigingen veroorzaken. 

• Botsingen tegen obstakels bij het rangeren en uitschuiven kunnen materiële schade 
veroorzaken. Verwijder indien mogelijk beweegbare obstakels voordat u het apparaat 
gebruikt. 

• Bij het plaatsen van de lift ontstaan sterke opdrukkrachten. Zwakke muren kunnen 
daardoor beschadigd worden. Controleer voor het gebruik van het apparaat of het bovenste 
contactpunt van het gebouw belastingen van 400 kg per steunwiel uithoudt. 

 

 

Voordat u de locatie van het apparaat bepaalt, moet rekening worden gehouden met de benodigde 
ruimte die het apparaat inneemt. 

Gegevens in mm (waarden bij benadering) 

Afb. 24: Steunvlak 
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6.3 Extra steunen voor de geleidingsrails 

 

Noodzakelijke railsteunen bij de HL 55/2-9 H 

Meer dan 30 m uitschuiflengte: ten behoeve van de 
draaibeveiliging en stabilisering van de rails moet er in het 
midden van geleidingsrails 3 een steun worden aangebracht. 

Meer dan 40 m uitschuiflengte: ten behoeve van de 
draaibeveiliging en stabilisering van de rails moet er in het 
midden van geleidingsrails 3 een steun worden aangebracht en 
aanvullend nog een steun in het midden van geleiderails 6, als 
beveiliging tegen plotselinge windstoten. 
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6.4 Bereikbare hoogtes met de lift 

 VOORZICHTIG 

Levensgevaar!  

Kantelen van het apparaat kan zwaar letsel aan personen en zware materiële schade veroorzaken.  

Neem altijd de bereikbare hoogtes op het belastingsplaatje op de lift in acht! 

 

De tabel bevat alleen theoretische waarden bij een schuine stand van 15° - 85° en afstand tot het gebouw. 
De toegankelijkheid is afhankelijk van het daadwerkelijke ontwerp van de lift en de overspanning. 
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6.5 Veiligheidsafstand tot stroomleidingen 

• Werk voorzichtig in de buurt van bovenleidingen. Door de wind kunnen bovenleidingen op en 
neer en heen en weer gaan zwaaien. Hierdoor kan de gevarenzone zich verplaatsen. 

• Een gekwalificeerde persoon die signalen afgeeft moet de opdracht krijgen om op de afstand 
te letten. Indien nodig moet deze persoon een waarschuwingssignaal kunnen geven voordat 
de hierboven aangegeven grenzen worden bereikt. 

• Elke bovenleiding dient in principe als stroomleiding te worden beschouwd, totdat de eigenaar 
of het betrokken nutsbedrijf bevestigt dat de in de weg hangende bovenleiding stroomvrij is. 

 

 ATTENTIE 

Voor hun eigen veiligheid mogen operators niet uitgaan van de isolatie van kabels. Stroomleidingen 
moeten stroomvrij zijn gemaakt en zichtbaar geaard zijn, zodat een stroomterugkoppeling kan 
worden vermeden. De aarding van de leiding moet op de bouwplaats zichtbaar gemarkeerd zijn. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar door stroomleidingen! 

Contact met stroomleidingen kan levensgevaarlijk letsel veroorzaken!  

• Bij nicht-inachtneming bestaat gevaar voor lichaam en leven. Bij onbekende netspanning 
altijd voldoende minimumafstand aanhouden. 

 

Normale spanning, kV 
(spanning tussen fasen) 

Nodige  
minimumafstand 

 
 

ft m 

Bij het werken in de buurt van 
hoogspanningsleidingen 

  tot 50 10 3,05 

boven 50 tot 200 15 4,60 

boven 200 tot 350 20 6,10 

boven 350 tot 500 25 7,62 

boven 500 tot 750 35 10,67 

boven 750 tot 1,000 45 13,72 

Tijdens het transport zonder last, met 
neergelaten giek of mast 

  tot 0.75 4 1,22 

boven 0.75 tot 50 6 1,83 

boven 50 tot 345 10 3,83 

boven 345 tot 750 16 4,87 

boven 750 tot 1,000 20 6,10 

Veiligheidsafstanden voor liften en opgetilde lasten in de nabijheid van stroomleidingen 
boven land (georiënteerd op ASME B30.22-2000) 
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6.6 Vulpeil controleren 

 WAARSCHUWING 

Letselrisico door uitspuitende werkstoffen! 

Houd rekening met overdruk bij het werken aan retourfilters, oliepeilstokken en hydraulische 
leidingen! 

 

Hydraulische olie 

• Lees het oliepeil op het display (1) af 

• Open indien nodig het deksel (2) en vul 
hydraulische olie bij, zie Werk- en 
smeerstoffen 

• Sluit het deksel (2) vervolgens weer op 
de juiste manier. 

 

Afb. 25: Hydraulische olie 

 

 

6.7 Opstellen 

6.7.1 Algemeen 

 ATTENTIE 

Houd er bij het keuze van de opstellingslocatie rekening mee dat passanten ongehinderd om het 
apparaat heen moeten kunnen gaan. 

Neem voor het opstellen het volgende in acht: 

• de ondergrond moet vlak zijn (max. helling 10%) 

• verkeersveilig en stabiel opstellen (bijv. met waarschuwingslichten, afzettingen of bewaking 
beveiligen) 

• geschikte ondergrond (bij zachte ondergrond: steunvlakken door matten vergroten) 

• Oneffenheden van de bodem afvlakken 

• Apparaat parallel of loodrecht op het object uitlijnen. Let op afstand en belasting, zie 

„Bereikbare hoogtes met de lift“. 

• Gebruik de parkeerrem van het voertuig. 

• Sluit de bestuurderscabine af tegen onbevoegde bediening. 

 
  

st4://localhost/id(node:56325643)?use=grab&dynamic=true
st4://localhost/id(node:56325643)?use=grab&dynamic=true
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6.7.2 Gevarenzone afzetten 

Om de lift moet een grondstationomheining worden geplaatst.  

Deze moet 

• uit twee horizontale elementen op een hoogte van ca. 1,10 m en 0,5 m bestaan. 

• opvallend, bijv. rood-wit, gemarkeerd zijn. 

• een afstand van 1,40 m tot het projectieoppervlak van de verwachte breedste last hebben. 

• een maximale toegangsopening van 1,40 m hebben. 

• een minimumafstand van 2,50 m aanhouden tot de rijbaan aan de zijkant van de lift. 

 

6.7.3 hulpaandrijving (PTO) in- en uitschakelen 

(zie de gebruikshandleiding van de voertuigfabrikant) 

 

Hulpaandrijving (PTO) inschakelen   

 

1) Parkeerrem (handrem) aantrekken.  

2) Versnellingspook in zijn vrij zetten (geen versnelling) 

3) Vrachtwagenmotor starten. 

4) Koppeling intrappen en ingetrapt houden (bij een vrachtwagen met 

automaat vervalt deze stap). 

5) Ca. 3 tot 6 seconden wachten, nevenas moet tot stilstand komen. 

6) Op tuimelschakelaar „hulpaandrijving“ drukken. 

7) Langzaam koppelen. 

8) Ca. 10 sec. na het inschakelen van de hulpaandrijving worden de 
apparaatfuncties elektronisch vrijgegeven. 

  

Afb. 26:  
Tuimelschakelaar 
hulpaandrijving 

 

 VOORZICHTIG 

Risico op transmissieschade!  

Schakel de hulpaandrijving uit in geval van langere stilstand, bijv. ‘s nachts. 

 

Hulpaandrijving (PTO) uitschakelen  

 

1) Koppeling intrappen en ingetrapt houden (bij een vrachtwagen met automaat vervalt deze stap).. 

2) Tuimelschakelaar uitschakelen. 

3) Na ca. 3 seconden koppelen (bij een vrachtwagen met automaat vervalt deze stap). 
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6.7.4 Draadloze afstandsbediening 

Het apparaat wordtviaeen draadloze afstandsbediening aangestuurd. 

 ATTENTIE 

Neem beslist de onderhouds- en bedieningshandleiding van de fabrikant van de afstandsbediening in acht. Zie 

bijlage voor de bedieningshandleiding. 

 

 

 
Afb. 27: Draadloze afstandsbediening 

 

1 Stuurhendel van het railpakket draaien 2 Controlelampje draadloze verbinding 

3 Weergave storingscode 4 Hendel railpakket omhoog/omlaag 

5 Hendel railpakket uit-/inschuiven 6 Hendel slede omhoog/omlaag 

7 Noodstopknop 8 Drukknop motor starten/stoppen 

9 Draaikeuzeknop 
10 Knop inschakelen draadloze 

afstandsbediening + toeter 
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Symbool Functie Symbool Functie 

 

Naar rechts draaien (in 
rijrichting) 

 

Naar links draaien (in rijrichting) 

 

Railpakket neerlaten 

 

Railpakket optillen 

 

Rails inschuiven 

 

Rails uitschuiven 

 

Slede neerlaten 

 

Slede optillen 

 

Modus „Steunen“ 

 

Modus „Lift“ 

 

Modus „Handmatig“ 

 

Modus „Automatisch“ 

 

6.7.4.1 Draadloze afstandsbediening activeren  

1) Noodstopknop (pijl) aan de draadloze 
afstandsbediening ontgrendelen 
(ontgrendelen door trekken + draaien). 
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2) Druk op de „AAN“-toets  
(1x kort en 1x lang). 

LED rechts naast de knop knippert 

 

 Controlelampje (pijl) brandt: 

Draadloze verbinding tussen apparaat en 
draadloze afstandsbediening is tot stand 
gebracht. Het apparaat is nu gebruiksklaar. 

 

3) Druk op de knop „Motor start“ om de 
vrachtwagenmotor te starten. 

 

 

ATTENTIE! Als het controlelampje niet brandt, is er geen verbinding opgebouwd. Mogelijk is de accu 
van de draadloze afstandsbediening leegt. 

 

6.7.4.2 Draadloze afstandsbediening uitschakelen  

1) Druk op de knop „Motor stop om de 
vrachtwagenmotor uit te schakelen 

 

ATTENTIE! Laat de motor voor het uitschakelen 
een paar seconden met uitlooptoerental draaien. 
Schakel hem pas daarna uit. 
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2) Druk op de noodstopknop (pijl) op de 
draadloze afstandsbediening. 

 

ATTENTIE! pas dan wordt de draadloze 

afstandsbediening uitgeschakeld en het 
draadloze contact met het apparaat onderbroken. 

 

 

6.7.4.3 Accu draadloze afstandsbediening verwisselen  

Het wisselaccusysteem 

Indien nodig neemt u gewoon de lege accu uit de 
draadloze afstandsbediening (accu aan de 
onderkant), plaatst een opgeladen accu en wekt 
verder. 

Reserveaccu: 

De reserveaccu en een draagbare oplader liggen 
in het handschoenkastje van de 
bestuurderscabine. 

Plaats de opgeladen accu in de draadloze 
afstandsbediening en sluit de lege accu op de 
oplader aan. 

 

 

 

6.8 Steunen opbouwen/uitlijnen  

Met steunsysteem zijn verschillende steunbreedtes mogelijk, die aan verschillende werkgebieden zijn 

gekoppeld. 

De positionering van de steunen moet symmetrisch noch gelijkzijdig worden uitgevoerd. Daardoor 

ontstaat er een veelheid aan verschillende steuncombinaties. De operator is daardoor in staat om, 

naargelang de plaatselijke omstandigheden, voor de meest optimale ondersteuning te zorgen. 

 

 

Afb. 28: Positionering van de steunen 

Per steunpoot zijn vier posities mogelijk 
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Positionering van de 
steunen Definitie 

Positie 0/3 Steunpoot volledig ingeschoven 

Positie 1/3 Steunpoot 1/3 uitgeschoven 

Positie 2/3 Steunpoot 2/3 uitgeschoven 

Positie 3/3 Steunpoot volledig uitgeschoven 

 

De posities van de afzonderlijke steuncilinders worden permanent gemonitord en hebben een 
rechtstreekse invloed op de toegestane reikwijdtes.  

Op basis van de gekozen steunpositie wordt per last een maximaal mogelijke reikwijdte berekend. De 
maximale draagvermogens en reikwijdtes zijn daarom afhankelijk van de steunposities (zie Hst. 6.4 ). 
Bij zijwaarts werken met de lift wordt de toegestane reikwijdte aan de voertuigzijde berekend aan de 
hand van de meest ongunstige steunpositie. 

Ook als op een voertuigzijde beide steunarmen op „Steunpositie 0/3“ staan ingesteld, kan er met 
kleine lasten en kleine reikwijdtes worden gewerkt. 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Het omvallen van het apparaat kan levensgevaarlijk letsel en hoge materiële schade veroorzaken.  

 

Rekening houden met de omgeving 

• Controleer de ondergrond op stevigheid (zacht geworden door regen/dooi) 

• Controleer de ondergrond van de steunpoten op draagkracht (waarde voor max. steunkracht 
conform sticker)  

• Opbouwen verboden als de toestand van de bodem onbekend is (draagvermogen/toestand 
ondergrond) 

• Houd voldoende afstand tot bosschages en afgronden 

• Plaats het apparaat niet op zand 

• Extra persoon als geleider voor de operator nodig, ingeval plaatsingsoppervlak en steunpoten 
niet zichtbaar zijn 

• Opbouwen op een helling:  

 

wees extra voorzichtig en neem de toegest. hoek van de steunpoten in acht. 
De steunschotels effenen de geringe oneffenheden van de bodem, maar zijn 
niet bedoeld om een hellingshoek te compenseren. 

 

• Niet opstellen bij hellingen steiler dan 10% 

• Vergroot het steunvlak van de steunpoten met stempelplaten 
 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel!  

Motorlawaai kan gehoorschade veroorzaken. 

• Bij het werken aan de motor en het bedienen van het apparaat vanaf de bedieningsconsole 
moet gehoorbescherming worden gedragen! 
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6.8.1 Steunarmen horizontaal uitschuiven 

Horizontaal uitschuiven van de steunarmen is alleen mogelijk als de draaikeuzeknop op 
„Steunbediening“ wordt gezet. 

 

 
Afb. 29: Draaikeuzeknop „Steunbediening“ 

 

ATTENTIE! De bedieningsmodus „Steunbediening“ is alleen mogelijk in de basisstand, d.w.z. dat het 
railpakket volledig op de steunbok ligt. 

 

1) Druk op de knop „Motor start“ om de 
vrachtwagenmotor te starten. 

 

 Controlelampje (pijl) brandt: 

Draadloze verbinding tussen apparaat en 
draadloze afstandsbediening is tot stand 
gebracht. Het apparaat is nu gebruiksklaar. 
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Bij deze bedienmodus wordt elke steun afzonderlijk aangestuurd.  
U kunt ook twee hendels tegelijk bedienen en de steunen daarmee twee aan twee uitschuiven. 

 

Daartoe moet u de hendels op de bedieningsconsole als volgt bewegen (toewijzing zie afbeelding): 

 

Afb. 30: Bedieningsconsole „Steunbediening“ op het chassis 

 

1) Trek de hendel richting operator. 

2) Druk de hendel omlaag (=uitschuiven) en houd hem vast. 

De functie stopt zodra de hendel niet meer wordt bewogen. 
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6.8.2 Steunpoten neerlaten 

Het neerlaten van de steunpoten is alleen mogelijk als de draaikeuzeknop op „Steunbediening“ wordt 
gezet. 

 

 
Afb. 31: Draaikeuzeknop „Steunbediening“ 

 

ATTENTIE! De bedieningsmodus „Steunbediening“ is alleen mogelijk in de basisstand, d.w.z. dat het 
railpakket volledig op de steunbok ligt. 

 

1) Druk op de knop „Motor start“ om de 
vrachtwagenmotor te starten. 

 

 Controlelampje (pijl) brandt: 

Draadloze verbinding tussen apparaat en 
draadloze afstandsbediening is tot stand 
gebracht. Het apparaat is nu gebruiksklaar. 

 

 

ATTENTIE! Let goed op de volgorde van steunen! Laat eerst de voorste steunen neer (druk op de 
vooras vermijden) totdat de voorwielen nog maar licht contact met de grond hebben.  
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2) Pak de stempelplaten (1) uit de houder 
(2). 

 

3) Leg de stempelplaat (1) gecentreerd 
onder de steunschotel (2). 

4) De grepen (pijl) van de stempelplaten 
wijzen naar het voertuig. 

 

 

Bij deze bedienmodus wordt elke steun afzonderlijk aangestuurd.  
U kunt ook twee hendels tegelijk bedienen en de steunen daarmee twee aan twee uitschuiven.  

 

Daartoe moet u de hendels op de bedieningsconsole als volgt bewegen (toewijzing zie afbeelding): 

 

Afb. 32: Bedieningsconsole „Steunbediening“ op het chassis 
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5) Trek de hendel richting operator. 

6) Druk de hendel omlaag (=uitschuiven) en houd hem vast. 

De functie stopt zodra de hendel niet meer wordt bewogen. 

7) Apparaat met behulp van een 
doosniveau (pijl) waterpas zetten. Laat 
de betreffende steunen voorzichtig neer 

8) Controleer of de luchtbel zich in het 
midden van het doosniveau bevindt. 

9) Controleer of de steunen volledig en 
belast op de grond staan. 

10) De wielen mogen geen contact met de 
grond hebben. 

 

Afb. 33: Doosniveau 

 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel en materiële schade!  

Struikelen en vallen over uitgeschoven steunen kan persoonlijk letsel en materiële schade 
veroorzaken. 

• Maak bij het werken een grote boog om de steunen. 
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6.9 Inbedrijfname  

 WAARSCHUWING 

Levensgevaar! 

Ontvlambare werkstoffen en ontsnappende gassen kunnen ontbranden en zware persoonlijk letsel 
en materiële schade veroorzaken.  

• Roken, vuur en open licht zijn verboden! 

 

 WAARSCHUWING 

Levensgevaar! 

Het inademen van vrijkomende gassen en dampen kan dood door verstikking of op lange termijn 
schade aan de gezondheid veroorzaken! 

• Gebruik het apparaat alleen in de buitenlucht en op goed geventileerde locaties. 

 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel!  

Motorlawaai kan gehoorschade veroorzaken. 

• Bij het werken aan de motor en het bedienen van het apparaat vanaf de bedieningsconsole 
moet gehoorbescherming worden gedragen! 

 

 WAARSCHUWING 

Verbrandingsgevaar! 

Hete oppervlakken kunnen verbrandingen veroorzaken! 

• Raak hete onderdelen niet aan! 
 

 

6.9.1 Opstellen, uitschuiven 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel!  

Motorlawaai kan gehoorschade veroorzaken. 

• Bij het werken aan de motor en het bedienen van het apparaat vanaf de bedieningsconsole 
moet gehoorbescherming worden gedragen! 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade! 

Verkeerde positionering van de borgpen kan materiële schade veroorzaken. De borgpen moet in de 
uitsparing vallen. 

 
  
 

 ATTENTIE 

Het opstellen en het uitschuiven van het apparaat moet door minimaal twee personen worden 
uitgevoerd. 
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1) Controleer de steunen en de toestand van de bodem, zie „Steunen opbouwen“ → 6.8 

2) De tweede persoon laat de 
geleidingskabel van het gebouw richting 
apparaat neer. 

3) Maak de geleidingskabel aan het kopstuk 
(pijl) vast.  

 

 

Afb. 34: Kopstuk 

4) Indien nodig de optioneel verstelbare 
kopstukwielen uitschuiven. Trek daartoe 
de ontgrendelingspin (1) en tegelijkertijd 
het kopstukwiel (2) uit. 

5) Laat de ontgrendelingspin los en 
controleer of alles goed vergrendeld is. 

6) Herhaal deze procedure aan de 
tegenovergestelde kant. 

Schuif de kopstukwielen in omgekeerde volgorde 
weer in. 

 

Afb. 35: Verstelbare kopstukwielen (optioneel) 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Het omvallen van het apparaat door harde wind en windstoten kan levensgevaarlijk letsel en hoge 
materiële schade veroorzaken!  

• Maak voor het opstellen een inschatting van de windkracht, zie „Schaal van Beaufort“. 
Neem indien nodig contact op met een meteorologische dienst.  

• Het apparaat kan door windkracht omvallen (niet tegen gebouw geplaatst t/m windkracht 2 [8 

km/u]/tegen gebouw geplaatst t/m windkracht 4 [24km/u]) 

• Stel de lift alleen bij weinig wind op.  

• Let goed op de windkracht bij het opbouwen van en het werken met de lift. Stop indien 
nodig met werken of pak de lift weer in. 

• Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden.  

• Plaatselijk kan tussen gebouwen meer windkracht zijn dan in het open veld. 

• Plaats het apparaat niet op losliggende grond (zand, gazon, modder enz.). 
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7) Druk op de knop „Motor start“ om de 
vrachtwagenmotor te starten. 

 

 Controlelampje (pijl) brandt: 

Draadloze verbinding tussen apparaat en 
draadloze afstandsbediening is tot stand 
gebracht. Het apparaat is nu gebruiksklaar. 

 

 

De draaikeuzeknop moet op „Liftbediening“ worden gezet. 

 
Afb. 36: Draaikeuzeknop „Liftbediening“ 

 

8) Beweeg de slede met de 
bedieningshendel (1) op de 
afstandsbediening voorzichtig achteruit 
om de spanning op de borgkabel op te 
heffen. 

 

 

Afb. 37: Bedieningshendel slede 
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9) Kabel (1) uit de haak van de slede (2) en 
de onderste verlenging (pijl) halen. 

 

Afb. 38: Borgkabel loshalen 

 

 ATTENTIE 

Bij railhoeken <45° de borgkabel pas na het inschuiven loshalen. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Omvallen van het apparaat kan zwaar en zelfs dodelijk letsel aan personen, alsmede zware 
materiële schade, veroorzaken. Kantelgevaar door bedienfouten!  

Vanwege het grote eigen gewicht van het railpakket moet het onderstaande dringend in acht 
worden genomen.  

• Overschrijd nooit de aangeven waarden van de kantelgevaargrens. 

• De waarden op het belastingsplaatje op de lift mogen tijdens het totale opstellingsproces 
niet worden overschreden, zie „Belastingsplaatje“ 

• Laat de kabel van het gebouw naar beneden komen en bevestig het aan bovenste uiteinde 
van de rails. Het railpakket moet bij het opstellen door een tweede persoon worden 
vastgehouden! 

 

10) De hoek van de geleidingsrails kunt u 
aflezen van het belastingsplaatje dat aan 
de zijkant is gemonteerd 

 

Afb. 39: Belastingsplaatje 
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11) Til het railpakket voorzichtig op met 
behulp van de bedieningshendel (1) op 
de afstandsbediening. 

12) Om het railpakket te kunnen draaien 
moet het naar een hoek van ca. 70° 
worden getild. 

 

 

Afb. 40: Railpakket optillen 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Omvallen van het apparaat kan zwaar en zelfs dodelijk letsel aan personen, alsmede zware 
materiële schade, veroorzaken. Kantelgevaar door bedienfouten!  

• Lees de maximaal mogelijke uitschuifbare lengte af van het belastingsplaatje, zie 
„Belastingsplaatje“. 

• Overschrijd nooit de aangeven waarden van de kantelgevaargrens. 

• Bouw het apparaat weer af als het gebouw niet kan worden bereikt; plaats het dichter bij 
het gebouw en stel het opnieuw op. 

• Hulp in acht nemen, zie „Belastingsplaatje“ 

 

Indien nodig geleidingsrails draaien. Hierna de 
onderstaande stappen uitvoeren: 

 

13) Draai het railpakket voorzichtig met 
behulp van de bedieningshendel (1) op 
de afstandsbediening. 

 

Afb. 41: Railpakket draaien 
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14) Laat de slede op de stootrubbers neer. 

 

Bij het uitschuiven van de rails kan de slede 
langzaam naar boven glijden. Als de slede een 
hoogte van 2 m heeft bereikt, moet het 
uitschuiven worden gestopt en de slede opnieuw 
op de stootrubbers worden neergelaten. U kunt 
daarna het uitschuiven voortzetten. 

15) Ten behoeve van de communicatie met 
de tweede persoon bij het bovenste 
contactpunt moeten voor het uitschuiven 
duidelijke handgebaren worden 
afgesproken. 

 

Afb. 42: Stootrubbers 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Omvallen van het apparaat kan zwaar en zelfs dodelijk letsel aan personen, alsmede zware 
materiële schade, veroorzaken. Kantelgevaar door bedienfouten!  

• Laat de kabel van het gebouw naar beneden komen en bevestig het aan bovenste uiteinde 
van de rails. Het railpakket moet bij het opstellen en uitschuiven door een tweede 
persoon worden vastgehouden! 

• Houd de hoogte van de rails continu in de gaten en stop met uitschuiven als de 
kantelgevaargrens is bereikt! 

 

 WAARSCHUWING 

Persoonlijk letsel en materiële schade! 

Onoplettendheid van de persoon bij het contactpunt kan persoonlijk letsel en materiële schade 
veroorzaken.  

• Beknelgevaar bij het plaatsen van het voertuig tegen het contactpunt. Op het contactpunt 
mogen zich geen lichaamsdelen bevinden! 

 

16) Schuif het railpakket voorzichtig uit met 
behulp van de bedieningshendel (1) op 
de afstandsbediening. 

17) De tweede persoon moet het railpakket 
met behulp van de geleidingskabel 
sturen. 

18) De tweede persoon moet de 
uitschuifhoogte van het railpakket in 
verhouding tot het contactpunt 
controleren en de operator van het 
apparaat informeren. 

 

Afb. 43: Railpakket uitschuiven 
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19) Interpoleer de railhoogte (pijlen) met 
behulp van de waarden op de onderste 
verlenging (1). 

20) Houd de railhoogte continu in de gaten. 
Stop met uitschuiven bij het bereiken 
van de kantelgevaargrens, zie 
„Belastingsplaatje“. 

 

Afb. 44: Railhoogte aflezen 

 

 ATTENTIE 

De uitschuifhoogte moet 10-20 cm boven het contactpunt liggen. 

 

21) Laat bij het bereiken van de gewenste 
hoogte de bedieningshendel (1) 
voorzichtig los. 

 

Afb. 45: Railpakket uitschuiven 

 

 WAARSCHUWING 

Persoonlijk letsel! 

Het in de lier grijpen en het aanraken van de stalen kabels terwijl het apparaat in bedrijf veroorzaakt 
licht tot middelzwaar persoonlijk letsel! 

Het is verboden om in openingen van de lier te grijpen of de stalen kabels aan te raken! 
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22) Controleer of de klink (pijl) volledig in de 
klinkvergrendeling grijpt. 

 

Afb. 46: Klinkvergrendeling 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Bij het tegen het gebouw zetten van de geleidingsrails kan materiële schade ontstaan. Maak de 
geleidingsrails met behulp van een tweede operator en de geleidingskabel aan het gebouw vast. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Omvallen van het apparaat kan zwaar en zelfs dodelijk letsel aan personen, alsmede zware 
materiële schade, veroorzaken. Kantelgevaar door bedienfouten!  

Vanwege het grote eigen gewicht van het railpakket moet het onderstaande dringend in acht 
worden genomen. 

• Houd de hoogte van de rails continu in de gaten en stop met uitschuiven als de 
kantelgevaargrens is bereikt! 

 

23) Laat om de geleidingsrails tegen het 
contactpunt aan te zetten het railpakket 
voorzichtig neer met behulp van de 
bedieningshendel (1) op de 
afstandsbediening. 

 

Afb. 47: Railpakket neerlaten 
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24) Controleer of beide steunwielen (1) 
volledig tegen het contactpunt (pijl) aan 
liggen.  

 

Afb. 48: Bedieningshendel hoekinstelling 

Als de hoogte moet worden aangepast, is de 
procedure als volgt. 

 

25) Vraag informatie op bij de tweede 
persoon. 

26) Til het railpakket voorzichtig op met 
behulp van de bedieningshendel (1) op 
de afstandsbediening. 

 

Afb. 49: Railpakket optillen 

Als de hoogte te groot is, schuift u het railpakket 
als volgt weer in. 

 

27) Druk de bedieningshendel (1) twee 
seconden lang omlaag (uitschuiven)  
→  Railpakket in zijn vrij zetten 

28) Bedieningshendel (1) direct naar boven 
drukken en het railpakket inschuiven 
totdat de gewenste hoogte bereikt is. 

 

Als de hoogte te gering is, schuift u het railpakket 
als volgt weer uit. 

 

29) Bedieningshendel (1) naar beneden 
drukken en het railpakket uitschuiven 
totdat de gewenste hoogte bereikt is. 

 

Afb. 50: Railpakket in-/uitschuiven 
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30) Bind de geleidingskabel, rekening 
houdend met de railvering (tot 20 cm) 
goed aan het huis of aan de dakgoot 
vast. 

31) Trek de geleidingsrails licht van het 
gebouw weg. Til het railpakket daartoe 
voorzichtig op met behulp van de 
bedieningshendel (1) op de 
afstandsbediening. De steunwielen 
moeten nog steeds contact met het 
gebouw maken. 

 

Afb. 51: Railpakket optillen 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Risico op beschadiging van de onderste verlenging! De onderste verlenging mag nooit loshangend 
zijn uitgetrokken.  

Bij een uittreklengte >1 m moet de verlenging gecentreerd ondersteund worden. 

 

32) Beweeg de slede omhoog tot op 4,50 m. 

33) Leg onder de railverlenging een houten 
balk op de grond.  

34) Onderste railverlenging (1) vasthouden. 

35) Schroef (1) losdraaien 

36) Herhaal deze procedure aan de 
tegenovergestelde kant. 

37) Laat de railverlenging (1) voorzichtig 
neer. Als de verlenging niet de grond 
raakt (bij stompe opstelhoeken), moet hij 
onderaan de rails met geschikt materiaal 
(bokken o.i.d.) worden ondersteund! 

 

 

Afb. 52: Onderste railverlenging 
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38) Railverlenging (1) over de hele breedte 
op een houten balk (2) zetten 

 

Afb. 53: Houten balk 
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6.9.1.1 Instelling van de eindschakelaarrail  (optie elektrische bediening)  
 

 

Stop- en remschakelaar (pijl) voorkomen het 
plotselinge tot stilstand komen van de slede. 
Alvorens met het werken te beginnen moet de 
schakelaarrail die zich aan het eind van de rails 
c.q. op de onderste railverlenging bevindt, op de 
gewenste stoppositie worden ingesteld. 

 

1) Kartelmoer (1) losdraaien. 

2) Schakelrail (2) op de gewenste hoogte 
instellen. 

3) Kartelmoer (1) vastdraaien. 

 

Afb. 54: Schakelaar rem- en stoppunt 
(railverlenging) 

ATTENTIE! 

Bij het instellen van het stoppunt op het bovenste 
uiteinde van de rails moet de slede uit de weg 
worden bewogen, zodat de schakelrail zonder 
problemen kan worden bereikt. 

 

Afb. 55: Schakelaar rem- en stoppunt 
(railuiteinde) 
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7 Bediening 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel en materiële schade! 

Alleen geschoolde operators mogen de lift bedienen  

• Elke operator moet voldoen aan de in hoofdstuk 2 beschreven eisen en alle daar vermelde 
veiligheidsbepalingen en gedragsregels in acht nemen! 

 

7.1 Bediening slede 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Zwevende lasten kunnen omlaag vallen en zwaar en zelfs dodelijk letsel veroorzaken. 

• Ga in geval van transport met hijs- of hefmiddelen nooit onder de zwevende last staan! 

 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel en materiële schade! 

Struikelen en vallen over uitgeschoven steunen kan persoonlijk letsel en materiële schade 
veroorzaken.  

• Maak bij het werken een grote boog om de steunen! 

 

 GEVAAR 

Persoonlijk letsel en materiële schade! 

Vallende onderdelen kunnen zwaar lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken! Bij nicht-
inachtneming van deze waarschuwing bestaat gevaar voor lichaam en leven. Daarom: 

• Gevarenzone afzetten voor onbevoegden. 

• Overschrijd de toegestane nuttige lading niet, zie „Belastingsplaatje“. 

• Gebruik alleen geschikte laadbakken. 

• Bind de onderdelen met geschikte middelen aan de laadbak. 

• Positioneer de lading zo diep, gecentreerd en dicht mogelijk bij de geleidingsrails. 

• Laat geen voorwerpen over de rijweg uitsteken. 

• Houd continu de windkracht en de weersomstandigheden in de gaten. 

• Beweeg het apparaat altijd met de grootste mate van zorgvuldigheid en voorzichtigheid. 

• Kabels en gordels moeten zijn voorzien van veiligheidshaken Kabels mogen niet 
ingescheurd zijn, geen kabels met schuurplekken gebruiken. Plaats kabels en gordels niet 
tegen scherpe randen of hoeken aan, leg ze niet in de knoop en verdraai ze niet. Neem bij 
het plaatsen tegen de muur het zwaartepunt van het apparaat in acht. 

• Rem de snelheid van de slede vóór het bereiken van het einde van de rails flink af.  

• Ga niet onder de slede of de rails staan. 

• Houd minstens 3 meter afstand bij bewegende slede 
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Besturing meubelladderliften 

 

 

Afb. 56: Besturing 
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1) Slede met behulp van bedieningshendel 
(1) op de afstandsbediening voorzichtig 
bedienen. 

 

Afb. 57: Bedieningshendel slede 
 

 

Slede neerlaten 

 

Slede optillen 
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7.1.1 Modus „Lift“  
In de modus Liftbediening kan de slede via de bedieningseindschakelaar omlaag worden bewogen 

 

 ATTENTIE 

Vóór activering van de automatische modus moeten de bedieningseindschakelaars in positie 
gebracht worden, zie „Opstellen, uitschuiven“. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Ongecontroleerd bewegen van de slede kan zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg 
veroorzaken! 

 

• Beweeg de laadbak alleen in gecontroleerde toestand.  

• Hou minstens 3 m afstand. 

 

De draaikeuzeknop moet op „Liftbediening“ worden gezet. 

 
Afb. 58: Draaikeuzeknop „Liftbediening“ 
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Bediening met draadloze afstandsbediening 

 

Opwaartse beweging 

In de opwaartse beweging moet de 
bedieningshendel (1)“Omhoog“ continu worden 
ingedrukt.  

 
De slede stopt automatisch bij de bovenste 
bedieningseindschakelaar. 

 

Afb. 59: Bedieningshendel slede 

 

Neerwaartse beweging 

Tijdens de neerwaartse beweging wordt de 
zelfsturing na het bewust indrukken van de 
bedieningshendel (1)“Omlaag“ actief.  

 

Opgelet! De slede stop niet automatisch bij de 2 
m-eindschakelaar; de 2 m-stop is in deze 
bedrijfsmodus niet geactiveerd. Door het continue 
drukken op de bedieningshendel (1) „Omlaag“ 
kan de slede zonder onderbreking tot aan de 
onderste eindschakelaar worden bewogen. 

 

Afb. 60: Bedieningshendel slede 
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Bediening kopstuk 

 

Opwaartse beweging 

In de opwaartse beweging moet de knop 
“Omhoog“ continu worden ingedrukt.  

 
De slede stopt automatisch bij de bovenste 
bedieningseindschakelaar.  

Afb. 61: Bediening kopstuk 

 

Neerwaartse beweging 

In de neerwaartse beweging moet de knop 
„Omlaag“ continu worden ingedrukt. 

 
De slede stopt automatisch bij de 2 m-
eindschakelaar. Nog verder naar beneden is 
alleen met de afstandsbediening mogelijk. 

Algemeen is bij de neerwaartse beweging onder 
de 2 m-eindschakelaar geen zelfsturing mogelijk. 

 

Afb. 62: Bediening kopstuk 
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7.1.2 Modus „Automatisch“  
De automatische modus betekent dat de slede zichzelf automatisch tussen de gevarenzones stuurt 

die op de afbeelding „Besturing meubelladderliften“ zijn weergegeven. 

 

 ATTENTIE 

Vóór activering van de automatische modus moeten de bedieningseindschakelaars in positie 
gebracht worden, zie „Opstellen, uitschuiven“. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Ongecontroleerd bewegen van de slede kan zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg 
veroorzaken! 

 

• Beweeg de laadbak alleen in gecontroleerde toestand.  

• Hou minstens 3 m afstand. 

 

De draaikeuzeknop moet op „Automatisch“ worden gezet. 

 
Afb. 63: Draaikeuzeknop „Automatisch“ 
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Bediening met draadloze afstandsbediening 

 

Opwaartse beweging 

Tijdens de opwaartse beweging wordt de 
zelfsturing na het bewust indrukken van de 
bedieningshendel (1)“Omhoog“ actief.  

 
De slede stopt automatisch bij de bovenste 
bedieningseindschakelaar. 

 

Afb. 64: Bedieningshendel slede 

 

Neerwaartse beweging 

Tijdens de neerwaartse beweging wordt de 
zelfsturing na het bewust indrukken van de 
bedieningshendel (1)“Omlaag“ actief.  

 
De slede stopt automatisch bij de 2 m-
eindschakelaar. Door het continue drukken op de 
bedieningshendel (1) „Omlaag“ kan de slede 
zonder onderbreking tot aan de eindschakelaar 
worden bewogen. Algemeen is bij de 
neerwaartse beweging onder de 2 m-
eindschakelaar geen zelfsturing mogelijk. 

 

Afb. 65: Bedieningshendel slede 
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Bediening kopstuk 

 

Opwaartse beweging 

Tijdens de opwaartse beweging wordt de 
zelfsturing na het bewust indrukken van de 
bedieningshendel (1)“Omhoog“ actief.  

 
De slede stopt automatisch bij de bovenste 
bedieningseindschakelaar. 

 

Afb. 66: Bediening kopstuk 

 

Neerwaartse beweging 

Tijdens de neerwaartse beweging wordt de 
zelfsturing na het bewust indrukken van de 
bedieningshendel (1)“Omlaag“ actief.  

 
De slede stopt automatisch bij de 2 m-
eindschakelaar. Nog verder naar beneden is 
alleen met de afstandsbediening mogelijk. 

Algemeen is bij de neerwaartse beweging onder 
de 2 m-eindschakelaar geen zelfsturing mogelijk. 

 

Afb. 67: Bediening kopstuk 
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7.1.3 Modus „Handmatig“  
De modus „Handmatig“houdt in dat de slede zichzelf niet automatisch stuurt, maar alleen in 

tipmodus(continu gedrukt) en wel buiten de gevarenzones die op de afbeelding  „Besturing 

meubelladderliften“zijn weergegeven. 

 

 ATTENTIE 

Vóór activering van de handmatige modus moeten de bedieningseindschakelaars in positie 
gebracht worden, zie „Opstellen, uitschuiven“. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Ongecontroleerd bewegen van de slede kan zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg 
veroorzaken! 

 

• Beweeg de laadbak alleen in gecontroleerde toestand.  

• Hou minstens 3 m afstand. 

 

De draaikeuzeknop moet op „Handmatig“ worden gezet. 

 
Afb. 68: Draaikeuzeknop „Handmatig“ 
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Bediening met draadloze afstandsbediening 

 

Opwaartse beweging 

In de opwaartse beweging moet de 
bedieningshendel (1)“Omhoog“ continu worden 
ingedrukt.  

 
De slede stopt automatisch bij de bovenste 
bedieningseindschakelaar. 

 

Afb. 69: Bedieningshendel slede 

 

Neerwaartse beweging 

In de neerwaartse beweging moet de 
bedieningshendel (1)“Omlaag“ continu worden 
ingedrukt.  

 

Opgelet! De slede stop niet automatisch bij de 2 
m-eindschakelaar; de 2 m-stop is in deze 
bedrijfsmodus niet geactiveerd. Door het continue 
drukken op de bedieningshendel (1) „Omlaag“ 
kan de slede zonder onderbreking tot aan de 
onderste eindschakelaar worden bewogen. 

 

Afb. 70: Bedieningshendel slede 
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Bediening kopstuk 

 

Opwaartse beweging 

In de opwaartse beweging moet de knop 
“Omhoog“ continu worden ingedrukt.  

 
De slede stopt automatisch bij de bovenste 
bedieningseindschakelaar.  

Afb. 71: Bediening kopstuk 

 

Neerwaartse beweging 

In de neerwaartse beweging moet de knop 
„Omlaag“ continu worden ingedrukt. 

 
De slede stopt automatisch bij de 2 m-
eindschakelaar. Nog verder naar beneden is 
alleen met de afstandsbediening mogelijk. 

Algemeen is bij de neerwaartse beweging onder 
de 2 m-eindschakelaar geen zelfsturing mogelijk. 

 

Afb. 72: Bediening kopstuk 
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8 Abouwen 

8.1 Apparaat afbouwen 

 ATTENTIE 

Verwijder voordat u het apparaat gaat afbouwen alle voorwerpen en grove verontreinigingen uit de 
laadbak. 

 

 ATTENTIE 

Het afbouwen en inschuiven van het apparaat moet door minimaal twee personen worden 
uitgevoerd. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Omvallen van het apparaat kan zwaar en zelfs dodelijk letsel aan personen, alsmede zware 
materiële schade, veroorzaken. Kantelgevaar door bedienfouten!  

Vanwege het grote eigen gewicht van het railpakket moet het onderstaande dringend in acht 
worden genomen. 

• Overschrijd nooit de aangeven waarden van de kantelgevaargrens. 

• De waarden op het belastingsplaatje op de lift mogen tijdens het totale opstellingsproces 
niet worden overschreden, zie „Belastingsplaatje“. 

• De aangegeven uitschuifbare lengtes mogen niet worden overschreden! 

• Hulp in acht nemen, zie „Belastingsplaatje“. 

• Het railpakket moet bij het afbouwen door een tweede persoon met een kabel worden 
geleid! 

 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel en materiële schade! 

Ongecontroleerde bewegingen van het railpakket kunnen persoonlijk letsel en materiële schade 
veroorzaken! 

• Stuur het railpakket bij het uitschuiven altijd via een geleidingskabel en een tweede 
persoon. 

 

 WAARSCHUWING 

Letselgevaar! 

Het in de lier grijpen en het aanraken van de stalen kabels terwijl het apparaat in bedrijf veroorzaakt 
licht tot middelzwaar persoonlijk letsel! 

• Het is verboden om in openingen van de lier te grijpen of de stalen kabels aan te raken. 
 

 

 WAARSCHUWING 

Levensgevaar! 

Ontvlambare werkstoffen en ontsnappende gassen kunnen ontbranden en zware persoonlijk letsel 
en materiële schade veroorzaken.  

• Roken, vuur en open licht zijn verboden! 
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 WAARSCHUWING 

Levensgevaar! 

Het inademen van vrijkomende gassen en dampen kan dood door verstikking of op lange termijn 
schade aan de gezondheid veroorzaken! 

• Gebruik het apparaat alleen in de buitenlucht en op goed geventileerde locaties. 

 
 

 ATTENTIE 

Bij verlies van de borgkabel mag deze alleen door een origineel onderdeel met dezelfde lengte 
worden vervangen! 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade! 

Verkeerde positionering van de borgpen kan materiële schade veroorzaken. De borgpen moet in de 
uitsparing vallen. 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade! 

Een niet correct geplaatst railpakket kan zich bij het bewegen ongecontroleerd verdraaien en 
materiële schade veroorzaken! 

• Controleer voor het bewegen of het railpakket correct is geplaatst. 

 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel!  

Motorlawaai kan gehoorschade veroorzaken. 

• Bij het werken aan de motor en het bedienen van het apparaat vanaf de bedieningsconsole 
moet gehoorbescherming worden gedragen! 

 

 WAARSCHUWING 

Verbrandingsgevaar! 

Hete oppervlakken kunnen verbrandingen veroorzaken! 

• Raak hete onderdelen niet aan! 
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8.1.1 Draadloze afstandsbediening activeren  

1) Noodstopknop (pijl) aan de draadloze 
afstandsbediening ontgrendelen 
(ontgrendelen door trekken + draaien). 

 

2) Druk op de „AAN“-toets  
(1x kort en 1x lang). 

LED rechts naast de knop knippert 

 

 Controlelampje (pijl) brandt: 

Draadloze verbinding tussen apparaat en 
draadloze afstandsbediening is tot stand 
gebracht. Het apparaat is nu 
gebruiksklaar.  

 

3) Druk op de knop „Motor start“ om de 
vrachtwagenmotor te starten. 

 

 

ATTENTIE! Als het controlelampje niet brandt, is er geen verbinding opgebouwd. Mogelijk is de accu 
van de draadloze afstandsbediening leegt. 
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De draaikeuzeknop moet op „Liftbediening“ worden gezet. 

 
Afb. 73: Draaikeuzeknop „Liftbediening“ 

 

1) Beweeg de slede voorzichtig omhoog tot 
op 4,50 m.  

2) Schuif de onderste railverlenging (1) tot 
de aanslag omhoog. 

3) Draai de schroef (pijl) vast. 

4) Herhaal deze procedure aan de 
tegenovergestelde kant. 

5) Verwijder de houten balk uit de 
gevarenzone.  

6) Controleer of de railverlenging correct is 
bevestigd. 

7) Beweeg de slede voorzichtig naar 
beneden. 

 

Afb. 74: Onderste railverlenging 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! 

Het omvallen van het apparaat door harde wind en windstoten kan levensgevaarlijk letsel en hoge 
materiële schade veroorzaken!  

• Het apparaat kan door windkracht omvallen (niet tegen gebouw geplaatst t/m windkracht 2 [8 

km/u]/tegen gebouw geplaatst t/m windkracht 4 [24km/u]) 

• Let goed op de windkracht bij het afbouwen van en het werken met de lift.  

• Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden.  

• Plaatselijk kan tussen gebouwen meer windkracht zijn dan in het open veld. 
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8) Maak de geleidingskabel los van het 
contactpunt maar laat het aan het 
kopstuk (pijl) vast zitten. 

9) Blijf tijdens de demontage het kopstuk 
leiden met behulp van de 
geleidingskabel. 

 

Afb. 75: Kopstuk 

10) Til voor het loskomen van het 
contactpunt het railpakket voorzichtig op 
met behulp van de bedieningshendel (1) 
op de afstandsbediening. 

 

Afb. 76: Railpakket optillen 

11) De hoek van de geleidingsrails kunt u 
aflezen van het belastingsplaatje dat aan 
de zijkant is gemonteerd 

12) Stop het optillen van de geleidingsrails bij 
ca. 70°. 

Zie voor meer informatie over het gebruik het 
„Belastingsplaatje“ → 3.1 

 

Afb. 77: Belastingsplaatje 
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13) Druk de bedieningshendel (1) twee 
seconden lang omlaag (uitschuiven)  
→  Railpakket in zijn vrij zetten. 

14) Druk de bedieningshendel (1) direct naar 
boven en houd deze vast totdat het 
railpakket volledig is ingeschoven. 

 

Afb. 78: Railpakket in-/uitschuiven 

Indien nodig geleidingsrails draaien. Hierna de 
onderstaande stappen uitvoeren: 

 

1) Draai het railpakket voorzichtig met 
behulp van de bedieningshendel (1) op 
de afstandsbediening. 

2) Draai het railpakket in de middelste 
stand. 

3) Laat de bedieningshendel (1) los. 

 

 

Afb. 79: Railpakket draaien 

4) Schuif het railpakket met behulp van de 
bedieningshendel (1) op de 
afstandsbediening voorzichtig in en hou 
de hendel ingedrukt totdat het railpakket 
volledig is ingeschoven.  

 

Afb. 80: Railpakket inschuiven 
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5) Houd bij het bereiken van de houder (pijl) 
de hendel nog 3 seconden lang vast, laat 
hem vervolgens los. 

6) Controleer of het railpakket (1) correct in 
de houder (pijl) ligt. 

7) Verwijder de geleidingskabel. 

 

Afb. 81: Opleggen 

8) Kabel (1) aan de haak van de slede (2) 
en de onderste verlenging (pijl) 
vastmaken. 

 

Afb. 82: Borgkabel 

9) Indien nodig de optioneel verstelbare 
kopstukwielen uitschuiven. Hiertoe de 
veergrendel (1) uittrekken en gelijktijdige 
het kopstukwiel (2) inschuiven.  

10) Laat de veergrendel los en controleer of 
alles goed vergrendeld is.  

11) Herhaal deze procedure aan de 
tegenovergestelde kant. 

 

 

Afb. 83: Verstelbare kopstukwielen (optioneel) 
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8.2 Controleer de steunen 

 WAARSCHUWING 

Levensgevaar! 

Het omvallen van het apparaat kan levensgevaarlijk letsel en hoge materiële schade veroorzaken. 

• Voor het inschuiven van de steunen moet het railpakket volledig zijn ingeschoven en 
volledig in de transporthouder liggen. 

 

 WAARSCHUWING 

Materiële schade! 

Beschadigde hydraulische leidingen kunnen springen en materiële schade veroorzaken. 

• Hang de hydraulische leidingen beslist in de houder. 

• Controleer voor elk transport of de hydraulische leidingen correct in de houders hangen. 

 

Het afbreken van de steunpoten is alleen mogelijk als de draaikeuzeknop op „Steunbediening“ wordt 
gezet. 

 

 
Afb. 84: Draaikeuzeknop „Steunbediening“ 
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8.2.1 Steunpoten inschuiven 

ATTENTIE! Let goed op de volgorde van steunen! Eerst de achterste steunen inschuiven (druk op 
vooras vermijden).  

 

Bij deze bedienmodus wordt elke steun afzonderlijk aangestuurd.  
U kunt ook twee hendels tegelijk bedienen en de steunen daarmee twee aan twee inschuiven. 

 
Daartoe moet u de hendels op de bedieningsconsole als volgt bewegen (toewijzing zie afbeelding): 

 

Afb. 85: Bedieningsconsole „Steunbediening“ op het chassis 

 

1) Trek de hendel richting operator. 

2) Druk de hendel omhoog (=inschuiven) en houd hem vast. 

De functie stopt zodra de hendel niet meer wordt bewogen. 

ATTENTIE! Druk zo lang op de hendel totdat de steunen volledig zijn ingeschoven. 
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8.2.2 Steunarmen horizontaal inschuiven 

 

Bij deze bedienmodus wordt elke steun afzonderlijk aangestuurd.  
U kunt ook twee hendels tegelijk bedienen en de steunen daarmee twee aan twee inschuiven. 

 

Daartoe moet u de hendels op de bedieningsconsole als volgt bewegen (toewijzing zie afbeelding): 

 

Afb. 86: Bedieningsconsole „Steunbediening“ op het chassis 

 

1) Trek de hendel richting operator. 

2) Druk de hendel omhoog (=inschuiven) en houd hem vast. 

De functie stopt zodra de hendel niet meer wordt bewogen. 

ATTENTIE! Druk zo lang op de hendel totdat de steunen volledig zijn ingeschoven. 
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9 Opslag 
 

Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moet de volgende procedure 
worden uitgevoerd. 

ATTENTIE! De informatie over bediening, onderhoud en opslag van het vrachtwagenchassis kunt u 
in de bijgeleverde leveringsdocumentatie van de voertuigfabrikant vinden. 

 

Procedure 

a
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 d
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Apparaat grondig reinigen X X X X 

Stickers met waarschuwingen en instructies controleren op 

leesbaarheid en volledigheid 

X X X X 

Alle bewegende onderdelen met een smeernippel invetten 

(draaikrans). 

X X X X 

Onderdelen controleren op beweegbaarheid  X X X 

Alle liftfuncties doorlopen en controleren   X X 

Alle hydraulische cilinders meerdere keren volledig in- en uitschuiven   X X 

Alle veiligheids- en eindschakelaars controleren op functie en 

bruikbaarheid 

  X X 

Alle bewegende delen invetten, zie „Werk- en smeerstoffen“   X X 

Apparaat met behulp van de steunen opkrikken, banden mogen geen 

contact met de grond maken 

  X X 

Voor het eerste gebruik moet het apparaat door een deskundige 

worden geïnspecteerd 

   X 

Inspectie van veiligheidsvoorzieningen en verlichting door een 

geschoolde, vakbekwame deskundige 

   X 

Apparaat goed zichtbaar voorzien van een bord „Buiten bedrijf“    X 

 

 

 ATTENTIE 

Het apparaat mag tijdens opslag en bediening niet worden blootgesteld aan agressieve stoffen. 
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10 Onderhoud 

10.1 Algemeen 
 

Böcker producten zijn onderhoudsarm en operatorvriendelijk geconstrueerd. 

Ten behoeve van de instandhouding van de bedrijfsveiligheid, het functioneren en de garantie zijn 
regelmatige controles door de operator en regelmatig onderhoud door geschoold personeel 
essentieel. 

Neem de landelijke voorschriften met betrekking tot de inspectie van uw apparaat in acht. 

Let vooral op de volgende punten. 

Zet voor onderhoud en reparatie het volledige apparaat stil en zet het in de transportstand. Ontlaad 
alle restenergie. Raadpleeg voor overige punten die in acht moeten worden genomen „Veiligheid“ → 
Hst. 2 

 

 VOORZICHTIG 

Levensgevaar! Laswerk alleen door geschoold personeel!  

Niet-vakkundig uitgevoerd laswerk kan ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade 
veroorzaken. 

• Laswerk aan het apparaat mag uitsluitend na overleg en met schriftelijke toestemming van 
de fabrikant door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. 

• Niet-vakkundig uitgevoerd laswerk kan het elektronisch systeem vernielen. 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade door reparaties aan de elektrische en hydraulische systemen!  

Niet-vakkundig uitgevoerd onderhoudswerk kan storingen en zelfs het volledig uitvallen van het 
apparaat veroorzaken. 

• Reparaties aan elektrische en hydraulische systemen mogen alleen door gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd. 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade door hogedrukreiniger!  

Het gebruik van een hogedrukreiniger kan storingen aan het elektrische en hydraulische systeem 
veroorzaken. 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade door verkeerde opslag en reiniging!  

Door verkeerde opslag en onvoldoende reiniging kan schade aan de verzinkte c.q. gelakte 
oppervlakken ontstaan. 

• Reinig het apparaat na elke rit of elk transport in de wintermaanden grondig met schoon 
water (reinig hydraulische of elektrische componenten met de hand). 

• Er mogen geen agressieve schoonmaakmiddelen worden gebruikt! 

• Zorg dat geen condenswater ontstaat (voldoende ventilatie, apparaat niet afgedekt laten 
staan) 

• Laat het apparaat niet met een laag sneeuw staan! 
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 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel!  

Media die uit het apparaat spuiten kunnen persoonlijk letsel veroorzaken. Niet-vakkundig uitgevoerd 
onderhoudswerk kan storingen, ernstig persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. 

• Laat voor werkzaamheden aan het hydraulische systeem de olie afkoelen en maak de 
installatie drukvrij. 

 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Bij voertuigen met hulpaandrijving zijn de door de fabrikant aangegeven onderhoudsintervallen 
korter, aangezien de motor loopt zonder dat het voertuig wordt bewogen. 

• De exploitant van de lift moet in elk geval met de verantwoordelijke vertegenwoordigers van 
de fabriek bepalen na hoeveel bedrijfsuren de lift (zie Bedrijfsurenteller) het nodige 
onderhoud (bijv. olie verversen, tandriemen, bougies enz.) moet worden uitgevoerd om 
motorschade te voorkomen.  

• Motor + PTO op basis van deze eisen regelmatig laten onderhouden 

 

 ATTENTIE 

Witte roest 

Zogenaamde witte roest op thermisch verzinkte onderdelen heeft geen negatieve invloed op de 
verzinking. Hij kan met een zinkreiniger (bijv. Polygrat) worden verwijderd. 

 

Algemene instructies 

• Het reinigen van het apparaat vergroot de veiligheid en verlengt de levensduur. 

• Herstel kleine lakschade onmiddellijk zodat geen onderliggende roest kan ontstaan. 

• Laat blik- en ongevalsschade uitsluitend verhelpen door gespecialiseerde 
reparatiebedrijven. 

• Neem de hoofdinspectie-intervallen in acht. 

 

ATTENTIE! De informatie over bediening, onderhoud en opslag van de ingebouwde geleverde 

onderdelen kunt u in de bijgeleverde leveringsdocumentatie vinden. 
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10.2 Regelmatige inspecties door de operator 

10.2.1 Voor elke rit op de openbare weg 

Als gebreken worden vastgesteld, dienen deze vóór het begin van het transport te worden verholpen 

1 Verlichting Volledigheid, beschadigingen, werking en reinheid 

2 Banden Beschadigingen, profieldiepte en luchtdruk  

3 
Borgkabel aan de 
slede 

Beschadigingen, juiste lengte, pijlen op slede en rails moeten 

boven elkaar staan 

4 Algemeen 
Bevestiging van alle bewegende onderdelen (steunen, kappen 

enz.) en veiligheidsvoorzieningen 

5 Hydraulische tank Optische controle van de dichtheid van het hydraulische systeem  

 
 

10.2.2 Voor elk gebruik 

 GEVAAR 

Levensgevaar door kabelbreuk!  

Kabelbreuk kan zwaar persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. 

• Controleer voor elk gebruik alle kabels op beschadigingen 

• Zet het apparaat ook al bij kleine zichtbare beschadigingen aan een kabel stil en laat de 
kabels door gekwalificeerd personeel controleren. 

 

 

Onderdelen Soort inspectie 

Werking draadloze afstandsbediening  controleren 

Kabels beschadigd? controleren 

Steunen beschadigd? optische controle 

Instructie- en waarschuwingsbordjes leesbaar en volledig? controleren 

Veiligheidsvoorzieningen compleet? (splitpennen, clips, grendels enz.)  controleren 

Oliepeil hydraulisch systeem controleren 

Oliepeil motor controleren 

Hydraulisch systeem niet lek? optische controle 

Laadbak correct bevestigd/beschadigd? controleren 

Werking noodstopknop  controleren 

Kunststof rollen van de slede beschadigd? controleren 

Vanginrichting slede controleren 
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10.2.3 Vanginrichting controleren 

 VOORZICHTIG 

Persoonlijk letsel!  

Het in de lier grijpen en het aanraken van de stalen kabels terwijl het apparaat in bedrijf veroorzaakt 
licht tot middelzwaar persoonlijk letsel. 

• Het is verboden om in openingen van de lier te grijpen of de stalen kabels aan te raken.  

 

 GEVAAR 

Levensgevaar!  

Ongecontroleerd bewegen van slede en railpakket kan tot zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood 
leiden. 

• Schakel de motor uit en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen. 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar!  

Het gebruik van het apparaat terwijl een of meerdere veiligheidsvoorzieningen defect zijn, kan 
zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood veroorzaken. 

• Bij defecte, omzeilde of afgeschakelde veiligheidsvoorzieningen is het verboden om met 
het apparaat te werken. 

 
 

 

1) Railpakket rechtop zetten, zie „Opstellen“→ Hst. 6.9.1 

2) Onderste railverlenging uittrekken, zie „Opstellen“→ Hst. 6.9.1 

 

3) Slede tegen de stootrubbers (pijl) laten 
komen, zie „Bediening slede“. 

4) Opnieuw kort op de bedieningshendel 
„Neerlaten“ drukken, totdat ca. 10 cm 
kabel van de lier is afgewikkeld. 

5)  
Laadbak met minstens 2 personen 
verwijderen, zie leverdocumentatie 
„Bijlage“. 

6) Schakel de motor uit en beveilig hem 
tegen opnieuw inschakelen. 

 

Afb. 87: Slede 
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7) Controleer of de kabelkous (1) naar 
rechts (gezien vanuit de operatorpositie) 
kantelt. 

8) Tandsegmenten (pijl) moeten op de 
geleidingsrails liggen. 

 

Afb. 88: Kabelkous controleren 

9) Kabelkous (1) met de ribbel handmatig 
naar links draaien. U moet een verende 
weerstand voelen. 

10) Start de motor, zie „Motor starten“. 

 

Afb. 89: Veer controleren 

11) Beweeg de slede met de 
bedieningshendel tot een hoogte van ca. 
30 cm, zie „Bediening slede“. 

12) Schakel de motor uit en beveilig hem 
tegen opnieuw inschakelen. 

13) Trek handschoenen aan. 

14) Trek de uit de lier komende trekkabel met 
de hand uit de rails (minimumafstand tot 
de slede 1 m). 

15) Trek de kabel er zover uit dat de slede 
ca. 30 cm hoger staat. 

 

Afb. 90: Slede optillen 
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16) Laat de kabel ineens los. 

17) Controleer of de vanginrichting (pijl) 
meteen vastklikt.  

 

Herhaal de procedure als de vanginrichting niet 
reageert. Blijft de vanginrichting ondanks een 
nieuwe poging niet reageren, gebruik dan het 
apparaat niet, bouw het af en laat het door 

gekwalificeerd personeel repareren. 

 

Afb. 91: Vanginrichting controleren 

 

18) Start de motor, zie „Motor starten“. 

19) Beweeg de slede iets omhoog. 

20) Laat de slede op de stootrubbers neerkomen. 

21) Monteer de laadbak, zie leverdocumentatie „Bijlage“. 
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10.3 Regelmatig onderhoud 

 WAARSCHUWING 

Materiële schade door beschadigde of gemanipuleerde onderdelen! 

Gebrekkige reparatie of pogingen tot manipulatie kunnen levensgevaarlijk persoonlijk letsel met de 
dood tot gevolg veroorzaken. 

• Vervang beschadigde of onbruikbare onderdelen onmiddellijk. Anders kunnen 
veiligheidstekortkomingen en vervolgschade ontstaan. 

• Onderdelen met een veiligheidsrisico mogen uitsluitend door de fabrikant of door deze 
geautoriseerd servicepersoneel worden gerepareerd! 

• Bij niet-inachtneming vervallen direct alle productgarantierechten tegenover de fabrikant. 

 

 ATTENTIE 

Intervallen en inspecties in de leverdocumentaties! 

De keuze voor en de verversingsintervallen van smeerstoffen vindt u in de leverdocumentaties. 
Jaarlijkse inspecties dienen door een geautoriseerde gespecialiseerde garage te worden uitgevoerd 
en in het inspectielogboek te worden gedocumenteerd. 

 

 ATTENTIE 

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant! 

Verkeerde of defecte reserveonderdelen kunnen beschadigingen, storingen of de volledige uitval 
van het apparaat veroorzaken. 

 

 

 ATTENTIE 

U kunt de volgende inspecties als aanbeveling beschouwen. Verdergaande inspecties kunnen 
vereist zijn. De vermelde intervallen hebben betrekking op de maximale tijden. Naargelang de 
intensiteit van het gebruik kunnen eerdere inspecties vereist zijn! Een jaarlijkse inspectie dient ook 
een keer per jaar plaats te vinden. 

 

Eisen aan het personeel/kwalificaties 

 

Geïnstrueerde persoon/bedieningspersoneel 

Is tijdens een instructie door de exploitant geïnstrueerd met betrekking tot de aan hem/haar 

opgedragen taken en potentiële gevaren bij niet-vakkundig handelen. 

 

Gekwalificeerd personeel 

Is op basis van zijn/haar vakopleiding, vakkennis en ervaring, evenals kennis over de relevante 

bepalingen in staat om de hem/haar opgedragen werkzaamheden uit te voeren en potentiële gevaren 

zelfstandig te herkennen en te voorkomen. 
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De halfjaarlijkse inspecties kunnen door 
geschoold en gekwalificeerd personeel op 
locatie worden uitgevoerd. 

De jaarlijkse inspecties moeten door een 
geautoriseerde gespecialiseerde garage of ons 
servicecenter in het kader van een inspectie 
door een deskundige worden uitgevoerd en in 
het bijgevoegde inspectielogboek worden 
gedocumenteerd. 

Controle 

Onderhoudswerkzaa
mheden 

Maatregelen bij 
problemen 

Algemene controles 

Bordjes (stickers, typeplaatjes)  ⚫ ⚫ Volledigheid en 
leesbaarheid 

Vervang kapotte of 
ontbrekende bordjes 

Lakschade 

 
 ⚫ ⚫ 

optische controle Bijwerken 

Verlichting 
 ⚫ ⚫ 

Werking, volledigheid Vervang beschadigde 
lampen, bolletjes, 
kabels of stekkers 

Banden 

 ⚫ ⚫ 

Beschadiging, 
profiel,  
druk, incl. reservewiel 

Banden vervangen in 
geval van: 
beschadigingen, 
profiel <4 mm en 
leeftijd banden van >8 
jaar.  

Chassis 

Voertuigchassis 

 ⚫ ⚫ 

Beschadigingen, 
scheuren en corrosie 
aan dragende delen 

Laat een 
gespecialiseerde 
garage of de fabrikant 
de schade 
beoordelen, verwijder 
corrosie van niet-
dragende delen. 

Geschroefde verbindingen 
 ⚫ ⚫ 

alle geschroefde 
verbindingen 

Koppel controleren, 
zie 
„Aanhaalmomenten“. 

Steun 

 ⚫ ⚫ 

Beschadigingen, 
scheuren, corrosie, 
functionele test 
(vervorming, scheuren, 
lasnaden) 

Laat een 
gespecialiseerde 
garage of de fabrikant 
de schade 
beoordelen, verwijder 
corrosie van niet-
dragende delen. 

Zekeringspen/borgpen 

 ⚫ ⚫ 

Beschadiging, 
bewegingsgemak, 
volledigheid van de 
penzekering (splitpen 
enz.) 

Beschadigde of 
ontbrekende delen 
vervangen, smeren 

Lagermoeren (cilinders, rails) 

 ⚫ ⚫ 

Beschadiging, 
bewegingsgemak, 
volledigheid van de 
penzekering 

Beschadigde of 
ontbrekende delen 
vervangen, smeren 

Draaikrans 
 ⚫ ⚫ 

Beschadigingen, 
bewegingsgemak 

 

smeren 
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De halfjaarlijkse inspecties kunnen door 
geschoold en gekwalificeerd personeel op 
locatie worden uitgevoerd. 

De jaarlijkse inspecties moeten door een 
geautoriseerde gespecialiseerde garage of ons 
servicecenter in het kader van een inspectie 
door een deskundige worden uitgevoerd en in 
het bijgevoegde inspectielogboek worden 
gedocumenteerd. 

Controle 

Onderhoudswerkzaa
mheden 

Maatregelen bij 
problemen 

Railpakket en kabels 

Lasnaden  ⚫ ⚫ Optische controle  

Lagers   ⚫  Smeren 

Dilatatiepunten   ⚫  Smeren 

Slede 

 ⚫ ⚫ 

Optische controle, 
volledigheid van de 
beschermkappen 

Rollen vervangen bij 
slijtage, ontbrekende 
beschermkappen 
vervangen. 

Draadkabels  ⚫ ⚫ Optische controle  

Bevestiging van de kabels  ⚫ ⚫ Schroeven vastdraaien  

Kabeltrommels 

  ⚫ 

Slijtage en correct 
opwikkelen van de 
draadkabels 

 

 

Beschermplaten van de trommel 

 ⚫ ⚫ 

Volledigheid, goed 

zitten, beschadigingen 

Vervang beschadigde 

of ontbrekende 

beschermplaten. 

Lierrem 

 ⚫ ⚫ 

Functietest, zie 

„Vanginrichting 

controleren“ 

 

Controle valrem 

 ⚫ ⚫ 

Functietest, zie 

„Vanginrichting 

controleren“ 

 

Hydraulisch System 

Olietank  ⚫ ⚫ Dichtheid, oliepeil 
controleren 

 

Retourfilter 600 

BU 
of ⚫ 

verversen van minerale 
olie, zie „Werk- en 
smeerstoffen“ 

 

Olie 

Werkdruk   ⚫ 190 bar onder volledige 
last 

 

Drukslangen  ⚫ ⚫ Dichtheid en 
schroefverbindingen  

 

Hydraulische cilinders 
 ⚫ ⚫ 

Dichtheid en 
schroefverbindingen, 
lagerspeling  

 

Hydraulische kleppen 
 ⚫ ⚫ 

Dichtheid, 
schroefverbindingen en 
verzegeling controleren 

 

Elektrisch systeem 

Eindschakelaars  ⚫ ⚫ zie functietest  
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De halfjaarlijkse inspecties kunnen door 
geschoold en gekwalificeerd personeel op 
locatie worden uitgevoerd. 

De jaarlijkse inspecties moeten door een 
geautoriseerde gespecialiseerde garage of ons 
servicecenter in het kader van een inspectie 
door een deskundige worden uitgevoerd en in 
het bijgevoegde inspectielogboek worden 
gedocumenteerd. 

Controle 

Onderhoudswerkzaa
mheden 

Maatregelen bij 
problemen 

Zekeringen  ⚫ ⚫ Optische controle in 
schakelkast 

 

Elektrische kabels 
 ⚫ ⚫ 

Optische controle op 
beschadigingen, 
bevestiging 

 

Elektrische verbindingen  ⚫ ⚫ Optische controle op 
corrosie en vast zitten 

 

Accu  ⚫ ⚫ Oplaadniveau 
controleren 

 

Functie van de lift 

Eindschakelaars  ⚫ ⚫ Functie controleren  

Sensoren  ⚫ ⚫ Functie controleren  

Noodstopknop 
 ⚫ ⚫ 

Functie 
elektrische choke 
controleren 

 

Alle hydraulische functies 500 
BU 

  Functie controleren  

Testopbouw   ⚫   

Optionele onderdelen 

Laadbak Functie- en veiligheidscontrole, zie leverdocumentatie „Bijlage“. 

Smering 

Hydraulisch systeem Hydraulische olie na 2000 bedrijfsuren verversen, smeerstof na 
uiterlijk een jaar, zie „Werk- en smeerstoffen“ → Hst. 10.7. 

Bollagers indien nodig, smeerstof, zie „Werk- en smeerstoffen“ → Hst. 10.7. 

Geleidingsrail indien nodig, smeerstof, zie „Werk- en smeerstoffen“ → Hst. 10.7. 
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10.4 Eerste inspectie voor levering 

Tijdens de productie is de lift uitgebreid geïnspecteerd.  

Rails en lieren zijn getest met een overlast van 25%. De lastlier is getest met een coëfficiënt van 1,1. 

Vlak voor de levering wordt het apparaat nog een 
keer door de fabriek getest. 

Het vignet geeft weer dat de fabriekstest is 
uitgevoerd en wanneer de volgende periodieke 
inspectie (zie 10.5) moet worden uitgevoerd. 

 

Afb. 92: Vignet 

(Voorbeeld: volgende inspectie in 07/2013) 

 

 ATTENTIE 

De desbetreffende inspectierapporten bevinden zich in de fabriek en kunnen daar evt. worden 
ingezien.  

Voor vragen daaromtrent kunt u contact opnemen met ons Servicecenter. 

 

10.5 Periodieke inspecties /bijhouden van een inspectielogboek  

• De lift moet jaarlijks worden geïnspecteerd door een deskundige, gespecialiseerde garage, 
anders vervalt de garantie; de aansprakelijkheid wordt uitgesloten. De inspectie moet in het 
logboek voorzien worden van een stempel en worden gedocumenteerd.  

• Het voertuig moet conform de landelijk geldende richtlijnen worden gekeurd. 

• Hydraulische slangen moeten in geval van beschadiging worden vervangen. 

 

10.6 Onderhoudsdocumentatie 

Elk onderhoud, alle inspecties en voor de veiligheid relevante inspecties moeten in een logboek 
worden gedocumenteerd. 
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10.7 Werk- en smeerstoffen 

 VOORZICHTIG 

Milieu- en materiële schade!  

Werkstoffen die in de bodem terecht komen leiden tot milieu- en materiële schade! 

• Afgewerkte olie, lege oliereservoirs en -flessen, smeerstoffen, reinigings- en 
oplosmiddelen dienen conform de lokale wettelijke voorschriften milieuvriendelijke te 
worden verwijderd. 

• De gevaarlijke stoffen mogen niet in de bodem of in het riool terecht komen. 

 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade.  

Bij apparaten die op biologische olie lopen mag de hydraulische olie nooit met biologische oliën van 
andere fabrikanten worden vermengd!  

 

 

Werkstof Fabrikant (De vet gedrukte smeermiddelen komen 

overeen met de fabrieksvulling) 
Vulvolume 

Hydraulische olie  HYDRO PRO 23 ca. 30 liter 

Synthetische hydraulische 
olie 

HYDRO PRO 23 ca. 30 liter 

Lamellenrem/lastlier Zonder smeerstof  

Bollagers en geleidingsrails 
Vosimex VM Multipurpose Grease  

Shell Retinax AM / Mobil Grease MP 
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10.8 Aanhaalmomenten 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Vanzelf losrakende schroeven kunnen materiële schade veroorzaken! Onderstaande lijst afwerken: 

• Vervang zelfborgende moeren na demontage. 

• Controleer aanhaalmomenten regelmatig met de momentsleutel. 

• Controleer de aanhaalmomenten van de geschroefde verbindingen na elke 100 km 
rijden. Draai indien nodig de schroeven vast tot op de vereiste waarden. 

 
 

Alle gebruikte schroeven moeten verzinkt zijn. Gebruik zelfborgende en verzinkte moeren. 
Weerstandscategorie voor schroeven op onbehandeld en ongesmeerd oppervlak met standaard 
schroefdraad. 

 

De schroefkwaliteit is zichtbaar op de schroefkoppen. De waarden laten een benutting van 75% van 
de strekgrens van de schroeven zien bij een wrijvingscoëfficiënt van µges = 0,14. 
 

Metrische grove draad 

Aanhaalmomenten in Nm (geldig voor galvanisch verzinkte dan wel licht geoliede schroeven) 
 
 

Diameter 
Weerstandscategorie 

8.8 10.9 12.9 

M 8 23,1 34 39,7 

M 10 46 68 80 

M 12 80 117 137 

M 14 127 186 218 

M 16 194 285 333 

M 20 392 558 653 

M 24 675 961 1125 
 
 
 

Bron: Roloff / Matek Maschinenelemente 11e druk 
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11 Noodbediening 
Bedrijfsstoringen zoals het uitvallen van de draadloze afstandsbediening en een storing van het 

hydraulische of elektrische systeem kunnen de normale bediening van het apparaat via de draadloze 

afstandsbediening onmogelijk maken. Teneinde de operator in staat te stellen om te allen tijde het 

apparaat vanuit een willekeurige gevaren- of werkpositie in de transportpositie te brengen, is het 

apparaat met een noodbedieninguitgerust. 

WAARSCHUWING! De radiografische afstandsbediening mag niet in combinatie met de 

noodbediening gebruikt worden! 

 ATTENTIE 

Gebruik de noodbediening alleen in noodgevallen en niet bij normaal bedrijf! 

Deze procedure mag alleen gevolgd worden om gevaar aan mens en machine te voorkomen. Voer 
daarom 

• alleen lastmomentreducerende bewegingen uit 

• Vermijd zwenkbewegingen (draaien naar rechts en links) bij asymmetrische positie 
van de steunen - OMVALRISICO 

 

 GEVAAR 

Levensgevaar! Omvallen door bedienfouten! 

Tijdens de noodbediening zijn alle monitoringfuncties uitgeschakeld. Bij bedienfouten bestaat een 
omvalrisico. Het omvallen van het apparaat door bedienfouten kan levensgevaarlijk letsel en hoge 
materiële schade veroorzaken! Neem bij storingen altijd het volgende in acht. 

• Schuif nooit steunen in voordat het apparaat volledig is afgebouwd. 

• Bij noodbediening is de lastmomentbegrenzing uitgeschakeld. 

• Bij noodbediening kan het apparaat naar niet-toegestane reikwijdten worden 
gestuurd 

• Gebruik tijdens de noodbediening van de lift nooit de noodbediening van de steunen 

 

ATTENTIE! Controleer voordat u de noodbediening gebruikt eerst de draadloze afstandsbediening 

(accu voldoende opgeladen/noodstopknop ontgrendeld). 

Er zijn twee soorten noodbediening: 

 Soort noodbediening Uitval 

1 Motorondersteunende noodbediening 
Uitval van de draadloze 

afstandsbediening 

2 Elektrisch-hydraulische noodbediening Uitval van het aandrijfaggregaat (motor) 

 

Bovendien wordt tussen twee modussen onderscheiden: 

• Liftmodus 

• Steunmodus 
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Bij storingen altijd de onderstaande volgorde aanhouden: 

1. Last neerlaten en wegzetten. 

2. Railpakket inschuiven en neerlaten (op steunbok) 

4. Steunen inschuiven 

5. Apparaat meteen in de reparatie brengen. 

 

 WAARSCHUWING 

Materiële schade! Zwenkrichting van de draaitoren in acht nemen! 

Draai het apparaat terug in de oorspronkelijke draairichting. Monitoring en uitschakeling bij het 
bereiken van de max. draaihoek vindt niet plaats! 

• Voorkom beschadigingen van de aansluitingsslangen tussen chassis en 
voertuigopbouw. 

• Omvalgevaar bij asymmetrische positie van de steunen. 

• Alleen zwenken in ingeschoven, onbelaste toestand. 

 

 ATTENTIE 

Noodbedrijf op eigen risico 

Het bedienen van het apparaat in noodbedrijf door de operator gebeurt op eigen risico. 

• Zet het apparaat buiten bedrijf en voorzie het van een waarschuwingsbordje 

• Laat het apparaat onmiddellijk repareren 

 

11.1 Modus „Liftmodus“ 

Om bij storingen het railpakket in de transportpositie te brengen, wordt gebruik gemaakt van 

klepsturing. 

De bedieningsconsole (2) bevindt zicht aan de 
zijkant van de draaitoren (1). 

 

Deze beschikt over hendels die voor de liftmodus 
moeten worden gebruikt. 

 

Afb. 93: Bedieningsconsole Liftbediening 
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1) Draaikeuzeknop in de schakelkast op 
„Lift“-modus zetten. 

 

Afb. 94: Draaikeuzeknop in de schakelkast 

 

2) Kabelstekker (1) van de noodbediening 
(3) op stekker (2) aansluiten. 

 

ATTENTIE! Evt. vooraf alvast de afsluitplug 
verwijderen. 

 

Afb. 95: Noodbediening aansluiten 

Motorondersteunende noodbediening 

• druk op de rode knop (1) en houd deze 
ingedrukt 

• druk op de grijze knop „Motor start“ (2) 

laat de grijze knop (2) na het starten van de 
motor weer los! 

 

Elektrisch-hydraulische noodbediening 

• druk op de rode knop (1) en houd deze 
ingedrukt 

 

Knop (1) ingedrukt = motor/functie loopt  

Knop (1) losgelaten = motor/functie stopt 

 

Afb. 96: Noodbediening 

1 = draaien rechts/links 

 

2 = railpakket optillen/neerlaten 

 

3 = rails inschuiven/uitschuiven 

 

4 = slede optillen/neerlaten 

 

Afb. 97: Bedieningsconsole „Liftbediening“ 
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3) Start de motor via de knop voor 
noodbediening (2) 

4) Kies de liftfunctie en beweeg de hendel 
(1) in de gewenste richting. 

 

ATTENTIE! Vraag indien nodig een extra 
persoon om te helpen. Zolang de hendel (1) en 
de knop (2) bediend worden, wordt de functie 
uitgevoerd  

 

Voor elke verdere liftfunctie herhaalt u deze stappen. 

 

11.2 Modus „Steunen“ 

Om bij storingen het railpakket in de transportpositie te brengen, wordt gebruik gemaakt van 

klepsturing. 

Achter op het chassis (2) bevinden zich de 
bedieningsconsoles (1). 

 

Deze beschikken over hendels die voor de 
steunmodus moeten worden gebruikt. 

 

Afb. 98: Bedieningsconsole Steunbediening 

1) Draaikeuzeknop in de schakelkast op 
„Lift“-modus zetten. 

 

Afb. 99: Draaikeuzeknop in de schakelkast 
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2) Kabelstekker (1) van de noodbediening 
(3) op stekker (2) aansluiten. 

 

ATTENTIE! Evt. vooraf alvast de afsluitplug 
verwijderen. 

 

Afb. 100: Noodbediening aansluiten 

Motorondersteunende noodbediening 

• druk op de rode knop (1) en houd deze 
ingedrukt 

• druk op de grijze knop „Motor start“ (2) 

laat de grijze knop (2) na het starten van de 
motor weer los! 

 

Elektrisch-hydraulische noodbediening 

• druk op de rode knop (1) en houd deze 
ingedrukt 

 

Knop (1) ingedrukt = motor/functie loopt  

Knop (1) losgelaten = motor/functie stopt 

 

Afb. 101: Noodbediening 

1 + 2 = steun omhoog/omlaag 

 

3 + 4 = steun in-/uitschuiven 

 

Afb. 102: Bedieningsconsole „Liftbediening“ 
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3) Start de motor via de knop voor 
noodbediening (2) 

4) Kies de steunfunctie en beweeg de 
hendel (1) in de gewenste richting . 

 

ATTENTIE! Vraag indien nodig een extra 
persoon om te helpen. Zolang de hendel (1) en 
de knop (2) bediend worden, wordt de functie 
uitgevoerd  

 

Voor elke verdere steunfunctie herhaalt u deze stappen. 
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12 Storingen 

12.1 Veiligheidsinstructies 

 VOORZICHTIG 

Materiële schade!  

Het niet-vakkundig verhelpen van storingen kan zwaar persoonlijk letsel en/of zware materiële 
schade veroorzaken. 

• Storingen mogen uitsluitend door geschoold en geautoriseerd gekwalificeerd 
personeel worden verholpen. 

 
 

12.2 Storingstabel 
 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 

Motor loopt niet Tank is leeg vullen. 

 Benzinekraan dicht benzinekraan openen. 

 Noodstopknop niet ontgrendeld noodstopknop ontgrendelen. 

 Te weinig motorolie 
motorolie bijvullen, zie leverdocumentatie 
„Bijlage“ 

 Waarschuwingslampje knippert zie leverdocumentatie „Bijlage“ 

lastlier tilt de max. 
nuttig lading niet 

Laadbak te zwaar beladen legen tot toegestane nuttige lading is bereikt. 

 werkdruk te laag 
druk op noodstopknop en laat de werkdruk 
door gekwalificeerd personeel opnieuw 
instellen.  

 Hydraulische pomp defect 
druk op noodstopknop en laat de 
hydraulische pomp door gekwalificeerd 
personeel vervangen. 

 Oiemotor defect 
druk op noodstopknop en laat de oliemotor 
door gekwalificeerd personeel vervangen. 

 Lamellenrem ventileert niet 
druk op noodstopknop en laat de 
reminstelling door gekwalificeerd personeel 
controleren. 

Lastlier houdt max. 
nuttig lading niet 

Laadbak is te zwaar beladen legen tot toegestane nuttige lading is bereikt. 

 Verkeerde reminstelling 
druk op noodstopknop en laat de 
reminstelling door gekwalificeerd personeel 
controleren. 

 Remvoeringen versleten 
laat de remmen door gekwalificeerd 
personeel vervangen of verwissel de 
remvoeringen. 

 Lamellenrem versleten 
laat de remmen door gekwalificeerd 
personeel vervangen of verwissel de 
remvoeringen. 

Apparaat zonder functie 
Schakelaar op de draadloze 
afstandsbediening in verkeerde 
stand. 

Draaikeuzeknop op de draadloze 
afstandsbediening op „Liftmodus“ zetten 
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12.3 Foutmeldingslijst  

Foutmeldingen besturing HL55 

Actieve fouten worden met hun foutcode op het draadloze controlepaneel weergegeven. 
Dit gebeurt via de LED met het oogsymbool. Knippercode: 
Een keer blauw: Nu volgt het tiental van het foutmeldingsnummer. 
Groen: Aantal keer het tiental van het foutmeldingsnummer. 
Twee keer blauw: Nu volgt de eenheid van het foutmeldingsnummer. 
Groen: Aantal keer de eenheid van het foutmeldingsnummer. 
Vervolgens een korte pauze. Dan volgt een herhaling of de volgende fout. 
Voorbeeld: Foutnummer 25 
1x blauw, 2x groen, 2x blauw, 5x groen, pauze 
Als er geen fouten, knippert de LED 1x per seconde groen. 

Foutnr. Beschrijving Stop 

1 Rolschakelaar S11.1-Steun links voor (1/3) - ongelijk x 

2 Rolschakelaar S11.2-Steun links voor (2/3) - ongelijk x 

3 Rolschakelaar S11.3-Steun links voor bodemcontact - ongelijk x 

4 Rolschakelaar S12.1-Steun rechts voor (1/3) - ongelijk x 

5 Rolschakelaar S12.2-Steun rechts voor (2/3) - ongelijk x 

6 Rolschakelaar S12.3-Steun rechts voor bodemcontact - ongelijk x 

7 Rolschakelaar S13.1-Steun rechts achter (1/3) - ongelijk x 

8 Rolschakelaar S13.2-Steun rechts achter (2/3) - ongelijk x 

9 Rolschakelaar S13.3-Steun rechts achter bodemcontact - ongelijk x 

10 gereserveerd   

11 Rolschakelaar S14.1-Steun links achter (1/3) - ongelijk x 

12 Rolschakelaar S14.2-Steun links achter (2/3) - ongelijk x 

13 Rolschakelaar S14.3-Steun links achter bodemcontact - ongelijk x 

14 Afwijking draaiknop opbouw draaien B21.1/.2 te groot x 

15 Afwijking draaiknop opstellen railpakket B31.1/.2 te groot x 

16 Afwijking draaiknop uitschuiflengte B32.1/.2 te grot x 

17 Geen input van draadloze ontvanger A28 (CANBus-fout) x 

18 Geen input van de besturing op het railpakket A22 (CANBus-fout)   

19 Geen input van de draaiknop opbouw draaien B21.1 (CANBus-fout) x 

20 gereserveerd   

21 Geen input van de draaiknop opstellen railpakket B31.1 (CANBus-fout) x 

22 Geen input van de draaiknop uitschuiflengte B32.1 (CANBus-fout) x 

23 Geen input van de klep lastlier draaien V26 (CANBus-fout)   

24 Geen input van de klep schuiflier V28 (CANBus-fout)   

25 Geen input van de klep opstelcilinder V26.1 (CANBus-fout)   

26 Geen input van de klep draaiaandrijving opbouw V28.1 (CANBus-fout)   

27 Fout spanningsvoeding van de kleppen (verbindingskabel controleren)   

28 Beweging niet mogelijk. Positie steunen onvoldoende.   

29 Handbediening klep VE1 lastlier x 

30 gereserveerd   

31 Handbediening klep VE2 railpakket schuiven x 
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32 Handbediening klep VE3 railpakket schuiven x 

33 Handbediening klep VE4 opbouw draaien x 

34 Geen basispositie opbouw (in Steunmodus)   

35     

36     
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Bijlage I App Proemion Dashboard   
 

Beschrijving van de machinevisualisatie met de app Proemion Dashboard 

Installeren van de app 

De app "Proemion Dashboard" van de firma Proemion GmbH is momenteel alleen 

beschikbaar voor Android-apparaten en kan in de Google Play Store gedownload 

en geïnstalleerd worden. Wanneer de app voor het eerst gestart wordt, wordt het 

scherm hiernaast weergegeven. Dit moet met de terug-toets bevestigd worden. 

De app maakt een directorystructuur aan in de hoofddirectory van het interne 

geheugen "RM\Dashboard\". 

 

 
 

Instelling van de app 

Na het openen van de app kan deze via de 
tab in de koptekst ingesteld worden. Via de 
tab "Connect" kan de draadloze interface 
geselecteerd worden. Selecteer Bluetooth. 
Via de tab "Instellingen" kunnen verdere 
eigenschappen ingesteld worden. Het 
bovenste menupunt moet op "open 
automatically" ingesteld worden, zodat de 
laatst weergegeven machinevisualisatie 
geladen wordt, wanneer de app opnieuw 
gestart wordt. Alle andere menupunten 
kunnen de standaardinstellingen behouden.   

 

Laden van het visualisatiebestand 

Activeer Bluetooth op uw eindapparaat. 
Sleep het van Böcker gekregen 
visualisatiebestand in de directory 
"RM\Dashboard\" op uw eindapparaat. Start 
de app "Proemion Dashboard" en open via 
de tab "Choose File" de directory 
"RM\Dashboard\". Selecteer het 
overgedragen visualisatiebestand en open 
het. Selecteer het Bluetooth-apparaat 
waarmee u verbinding wenst te maken 
(CANwireless SN…).  

 

 

Taalwijziging 

Als een visualisatie meertalig uitgevoerd is, kan de taal via de 
tab "Dashboard" en de knop "Choose Language" 
geselecteerd worden. Daarna kan de visualisatie gestart 
worden door op de wijzer te tikken. 

  
 
Om de app te sluiten drukt u op de terug-toets tot de app vraagt of hij beëindigd dient te worden. 
Bevestig met "Yes".  
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Beschrijving visualisatie HL55 
 
Pagina 1: HL55 

 

U: werkspanning 

LAM: werkuren van de slee 

PTO: werkuren van de aandrijvingsmotor 

Fehler: aantal actieve fouten 

Fehler Nr.: nummer eerste fout 

a: Rechthoek knippert groen, wanneer er waarden bijgewerkt worden 

b: Huidige lengte van het railpakket. Tussen haakjes: Maximaal mogelijke lengte 
(afhankelijk van de oriëntatiehoek en de ondersteuningspositie) 

c: Draaiingshoek draaitoren Positief in rijrichting rechterzijde, negatief in rijrichting 
linkerzijde 

d: Opstelhoek 

e: Huidige werkhoogte. Tussen haakjes: Maximaal mogelijke werkhoogte bij maximaal 
mogelijke uitschuiflengte. (waarden afgerond, geen rekening houdend met doorbuiging) 

f: Huidige reikwijdte Tussen haakjes: Maximaal mogelijke reikwijdte bij maximaal mogelijke 
uitschuiflengte. (waarden afgerond, geen rekening houdend met doorbuiging) 

   
Pagina 2: RWT 

 
Lijst van de maximale reikwijdtes naargelang de oprichthoek en de ondersteuningspositie. 
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Pagina 3: Foutenlijst 1 

+   
 
Pagina 4: Foutenlijst 2 

  
 
Pagina 5: +10 (chassis) 

 
a: Toestandsweergave bodemcontactschakelaar. Als beide vakjes groen zijn, dan is de steun juist 

opgesteld. 
b: Weergave van de huidige ondersteuningspositie (0 - 3). 
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Pagina 6: +20 (draaitoren) 

 
Weergave van de huidige draaiingshoek. 

 
Pagina 7: +30 (railpakket) 

 
 
-B21: Impulsgever lastlier 
-B1: Operationele eindschakelaar onderaan 
-B2: Kruipsnelheidsschakelaar onderaan 
-B3: 2m-schakelaar 
-B4: Kruipsnelheidsschakelaar bovenaan 
-B5: Operationele eindschakelaar bovenaan 
-S2: Hoofdbediening toets naar boven 
-S3: Hoofdbediening toets naar beneden 
-S4: Hoofdbediening toets start/stop 
-B31.1/2: huidige opstelhoek 
-B32.1/2: huidige telescooplengte van het railpakket 
a: maximale mogelijke oprichthoek 
b: minimale mogelijke oprichthoek 
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Bijlage II Checklist instructie   
 

Type lift: Chassisnr. 

Instructiepunt  

Beoogd gebruik vlgs. bedieningshandleiding 
 

Veiligheids- en gevareninstructies vlgs. bedieningshandleiding  

• verbod op transport van personen  

• in acht nemen windomstandigheden en hun invloed  

• stabiliteit 

• uitvoerige instructie m.b.t. alle betekenissen van het belastingsplaatje 

• gedrag in het wegverkeer 

• onderhoudswerk mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd 

 

praktische instructie van de besturingselementen (operator moet alle functies een keer bediend 

hebben) vlgs. Gebruikshandleiding 

 

Keuze en montage van de laadbak vlgs. bedieningshandleiding laadbak  

beladen van de laadbak, met name 

• toegestane draagkracht 

• zwaartepunt van de last 

• beveiliging van de last 

 

Er moet sprake zijn van onbelemmerde zicht op de volledige route.   

Instructies m.b.t. de gebruikshandleidingen, met name: 

• de plicht om de gebruikshandleiding(en) vóór ingebruikname te lezen 

• de locatie van de gebruikshandleiding bij het voertuig 

 

De nuttige last mag niet worden overschreden invullen → kg 

Getrokken massa invullen → kg 

Steunlast invullen → kg 

Aanvullingen: 

 

 

Ik geef hierbij de hiernaast vermelde operator de 

opdracht om de lift te bedienen/beladen en heb een 

uitvoerige instructie conform de aangeven checklist 

gegeven. 

 

Ik ben meerderjarig en heb conform de aangegeven 

checklist een uitvoerige instructie in het gebruik van de 

lift gekregen. 
NAAM: _____________________________________ 

Datum Handtekening eigenaar Datum Handtekening operator 

 

Bij onduidelijkheden is de gebruikshandleiding leidend! 
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Bijlage III Relevante documenten  
 

• Bedieningshandleiding van de laadbak. 

• Hydraulische tekening 

  



Bijlage IV Schaal van Beaufort AGILO HL55/2-9H 

 

116 306130229 
 

Bijlage IV Schaal van Beaufort 
Beaufort km/uur, kn Effect in het binnenland Montage/ 

Demontage 1 

Gebruik 2 

0 

windstilte  <1 /<1 
Rook stijgt recht naar boven  

✓ ✓ 
1  

zwakke wind  1-5 / 1-3 
Windrichting kan aan rookpluim worden 

herkend  ✓ ✓ 
2  

lichte bries  6-11 / 4-7 

Wind is merkbaar in het gezicht, bladeren 

ritselen, windvaan beweegt 3 

vanaf 9 km/h 
✓ 

3  

zwakke bries  12-19 / 8-11 
Dunne takjes en bladeren bewegen  

3 ✓ 
4  

matige bries  20-28 / 12-15 

Dunne en dikkere taken bewegen, papier 

en stof waait op  3 

max. 24 km/h 

4 

max. 24 km/h 

5  

vrij krachtige wind  29-38 / 16-21 
Kleine bomen zwaaien heen en weer  

  
6  

krachtige wind 39-49 / 22-27 
Bovenleidingen fluiten, dikke taken 

bewegen, paraplu‘s nauwelijks te gebruiken    
7  

harde wind  50-61 / 28-33 
Merkbare tegenstand bij het lopen, bomen 

bewegen    
8  

stormachtige wind  62-74 / 34-40 
Takken breken van bomen, voortbewegen 

zeer moeilijk    
9  

Storm  75-88 / 41-47 
Geringe schade aan huizen en daken  

  
10  

zware storm  89-102 / 48-55 
Bomen worden ontworteld, flinke schade 

aan huizen   
11  

zeer zware storm  103-117 / 56-63 
zware stormschade  

  
12  

orkaan  >117 />63 
verwoestende orkaanschade  

  
 

  

 
1 Houd rekening met plaatselijke omstandigheden: De lokale windkracht tussen twee gebouwen is sterker dan in de omgeving (houd 
rekening met de respectieve nationale wet- en regelgeving met betrekking tot windinvloed). 

2 De vorm van de opgetilde last beïnvloedt het effectieve windoppervlak. Door de last te draaien, kan het oppervlak van de windvaan 
plotseling veranderen. Lasten met grote windvlagen en stromingsweerstand enkel bij geringe windsnelheid hijsen  

3 Bij een windsnelheid tussen 9 km/uur en 24 km/uur is de gebruiker bij de montage/demontage van de lift verantwoordelijk voor het 
zorgen voor toereikende veiligheidsmaatregelen (bv. gebruik van een bufferbalk, verkleinen van de uitschuiflengte, volledig stutten, 
zijwind vermijden) 

4 Windsnelheden tot 24 km/u zijn toegestaan tijdens het gebruik, als het windaangrijpvlak van de last niet groter is dan dat van het 
hijstuig (bij een meubellift mag de lading niet over de gesloten zijwanden komen). 
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Bijlage V Conformiteitsverklaring     
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Bijlage VI Inspectielogboek      

Inspecties van het apparaat moeten maximaal om de 12 maanden door een ter zake kundige 

worden uitgevoerd en zoals hieronder - of in een apart inspectielogboek dat door de eigenaar wordt 

opgesteld - schriftelijk worden gedocumenteerd.  De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk 

voor het bijhouden van het logboek, het zich houden aan de termijnen en de keuze voor de inspecteur 

Als ter zake kundig geldt iemand die door een combinatie van relevante technische opleiding en 

bewezen ervaring voldoende kennis op het gebied van liften heeft. Hij/zij moet alle landelijke en 

internationale voorschriften (bijv. arbo, DIN-regels, Wegenverkeerswet) kennen en op die manier in 

staat zijn om de toestand het voertuig veilig te keuren op het gebied van ermee werken en rijden. 

Het inspectielogboek maakt deel uit van het apparaat en moet bij verkoop worden overhandigd.  

 

 ATTENTIE 

De fabriek inspecteert elk apparaat voorafgaand aan de levering en documenteert dit door het 
vignet (zie 10.4). 

 

 ATTENTIE 

Na wezenlijke veranderingen of reparaties aan dragende delen moet het apparaat door een expert 
worden geïnspecteerd voordat er weer mee gewerkt mag worden. Een inspectie door een 
deskundige is dus in dat geval niet voldoende. 

 

 

Liftinspectie door ter zake kundige  
Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 

  



AGILO HL55/2-9H Bijlage VI Inspectielogboek 

 

306130229 121 
  

 

Liftinspectie door ter zake kundige  
Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 

 

Liftinspectie door ter zake kundige  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift is conform het onderhoudsschema en de geldende voorschriften uitvoerig 

geïnspecteerd. 

O Er zijn geen gebreken geconstateerd  

O Geconstateerde gebreken zijn verholpen. 

O De volgende gebreken zijn geconstateerd en niet verholpen: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O Een nacontrole is niet noodzakelijk                   O Een nacontrole is noodzakelijk   

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Bijlage VI Onderhoudsboek      

 

Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 

 
Onderhoud „Lift“  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

De Böcker ladderlift heeft conform het onderhoudsschema onderhoud ondergaan 

O Motorinspectie uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 

O Hydraulische olie ververst (gebruikte olie) ………………….. O Hydraulisch oliefilter 

vervangen 

O Rails gereinigd en gesmeerd O Lift volledig gesmeerd 

O De volgende reparaties zijn uitgevoerd: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Gecontroleerd op eventueel nodige 

aanpassingen 

O Openstaande aanpassingen doorgevoerd 

O Uitsluitend originele Böcker-onderdelen en -smeermiddelen gebruikt 

Het onderhoud is uitgevoerd door: 

 

 
Naam en adres van de Fa.: 

 

 

Datum                            Handtekening 
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Draadkabel vervangen  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

O Lastlierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _  

O Uitschuiflierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Overige draadkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na het vervangen van de kabels grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Draadkabel vervangen  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

O Lastlierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _  

O Uitschuiflierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Overige draadkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na het vervangen van de kabels grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Draadkabel vervangen  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

O Lastlierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _  

O Uitschuiflierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Overige draadkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na het vervangen van de kabels grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Draadkabel vervangen  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

O Lastlierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _  

O Uitschuiflierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Overige draadkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na het vervangen van de kabels grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Draadkabel vervangen  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

O Lastlierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _  

O Uitschuiflierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Overige draadkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na het vervangen van de kabels grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen  

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Draadkabel vervangen  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

O Lastlierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _  

O Uitschuiflierkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Overige draadkabels vervangen;   Artikelnummer draadkabel_ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na het vervangen van de kabels grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Overige reparaties  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na de reparatie grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Overige reparaties  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na de reparatie grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Overige reparaties  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na de reparatie grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Overige reparaties  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na de reparatie grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Overige reparaties  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na de reparatie grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

 
Overige reparaties  

Serienummer: __ __ __ __ __ __    Bedrijfsuren:                              Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

O De Böcker-ladderlift is na de reparatie grondig geïnspecteerd. 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 

Nacontrole  

O Gebreken verholpen                                                      O Gebreken niet verholpen 

O Het apparaat is veilig en kan in bedrijf worden genomen.   

O Het apparaat mag niet in bedrijf worden genomen. 

 
Datum                            Handtekening 
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Het beëindigen van het werk ................. 22 
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P 
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