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MUNKATARTOMÁNY DIAGRAM

MŰSZAKI ADATOK:
Max. kosárterhelhetőség
(mentőlétrákkal és víztömlőkkel)
Max. szélerősség
Jármű összsúlya
Min. működési súly
Letalpalási szélesség és hossz:
•
kétoldalas
•
egyoldalas
•
helyben

500 kg
12, 5 m/s
21 t
20 t
6,2 / 6,4 m
4,5 / 6,4 m
2,8 / 6,4 m
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MŰSZAKI ADATOK
Maximális hatótávolság
Munkamagasság ....................................................................................................................... 42 m
A kosár padlószintjének magassága a talajtól ............................................................................ 40 m
Oldalirányú hatótávolság .................................................................... 21,5 m (kosárterhelés: 130 kg)

Maximális kosárterhelés
Kosárterhelés ........................................................................................................ 130 / 325 / 500 kg
Oldalirányú erő .......................................................................................................................... 250 N
Maximális forgatási tartomány
Korlátlan ...................................................................................................................................... 360°
Méretek menethelyzetben (szállítási helyzetben)
Szállítási hosszúság ............................................................................................................. ~10,5 m
Szállítási magasság ................................................................................................................ ~3,6 m
Szállítási szélesség ................................................................................................................ <2,5 m
Súly, a jármű alvázának súlya nélkül ....................................................................................... ~12,2 t
Letámasztások
Maximális letámasztási szélesség (C/C) ................................................................................... 6,2 m
Maximális letámasztási nyomás............................................................................................... 150 kN
Letámasztási nyomás szabvány tányérral .......................................................................... 8,3 kg/cm²
Letámasztási nyomás alátétlemezekkel (50x750x750) ...................................................... 2,7 kg/cm²
Hidraulika
Főszivattyú ........................................................................................................................ ~120 l/min
Akkumulátor működtetésű szivattyú ………………………………………………………………~10 l/min
Vész-szivattyú (opció)…………………………………………………………………………… .~30 l/min
Főnyomás ............................................................................................................................... 200 bar
Tartalékköri nyomás (vész) ..................................................................................................... 200 bar
A henger záró szelepei ........................................................................................................... 345 bar
A hidraulikaolaj tartályának töltési mennyisége ......................................................................... ~250 l
Teljes mennyiség ..................................................................................................................... ~330 l
Általában
Hőmérsékleti tartomány munkavégzésnél ....................................................................- 25° - + 40° C
Zajszint ................................................................................................................................... <85 dB
Maximális szélsebesség………………………………………………………………………...…..12,5 m/s
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MUNKAKOSÁR TERHELÉS
Három különböző kosárterhelés közül lehet választani, amelyek kihatással vannak a lehetséges
hatótávolságra (lásd: HATÓTÁVOLSÁG FELÜGYELŐ RENDSZER).
A munkakosár terhelését összefoglaló táblázat
Emberalakot ábrázoló jel

Megengedett kosárterhelés
(kg)

Oldalterhelés (N)

130 kg (1 személy + 40 kg)

500 N

325 kg (3 személy + 55 kg)

500 N

500 kg (5 személy + 50 kg)

500 N

A megengedett kosárterhelés abban az esetben, ha a vízágyú a munkakosáron van rögzítve
(és működés közben:
•
•
•

A legnagyobb megengedett kosárterhelés: 500 kg (5 személy + 50 kg)
Ha vízágyú bevezetésre kerül a legnagyobb megengedett kosárterhelést 90 kg-al
csökkenteni kell.
A menekítő csapóhíd maximális terhelhetősége 180 kg, feltételezve, hogy a megengedett
legnagyobb kosárterhelés nem kerül túllépésre.

FIGYELEM!

A kosár túlterhelése esetén a berendezés a berendezés NEM ÁLL LE
AUTOMATIKUSAN !
A kosár túlterheléséra egy fény- és hangjelzés figyelmeztet !
- Ebben az esetben azonnal tehermentesíteni kell a kosarat.

7

KEZELÉSI UTASÍTÁS

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Ennek a kezelési utasításnak az a célja, hogy közelebbi útmutatásokkal szolgáljon a BRONTO
SKYLIFT kosaras emelő működési elvének megismeréséhez, valamint a berendezés
vezérlőrendszerének és vészhelyzeti vezérlőrendszerének helyes kezeléséhez. A kosaras
emelő mindenegyes használata előtt a jármű vezetőjének pontosan meg kell ismernie és el kell
sajátítani ezen rövid kezelési utasításban szereplő utasításokat és biztonsági előírásokat.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

A kosaras emelőket csak 18. életévüket betöltött személyek kezelhetik.
A kosaras emelő üzembe helyezése előtt figyelmesen át kell olvasni a kezelési
utasítást.
Be kell tartani a BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT (3. rész).
Ellenőrizni kell, hogy a letalpalásra kiválasztott hely megfelelően szilárd-e, és képes-e a
támasztóerők felvételére (lásd: 3. fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – A talaj
teherbíró képessége).
Minden támasztólábat munkahelyzetig ki kell engedni.
Biztonsági okokból a szériaszerű támasztótányérok alá mindig el kell helyezni a
kiegészítő talpalátét lemezeket is, a talaj minőségétől és állapotától függetlenül (Lásd:
Az alátétlemezek használata).
Mindig pontosan vízszintezzük ki a járművet (± 0,5°).
Nem szabad túllépni a maximálisan megengedett kosárterhelést (Lásd: Műszaki
adatok).
Nem szabad túllépni a kosaras emelőn a maximálisan megengedett oldalerő értékét
(Lásd: Műszaki adatok).
A tilos a kosaras emelő üzemeltetése 12,5 m/s sebességet meghaladó szélerősség
esetén.
Figyelembe kell venni a megengedett üzemi hőmérsékletet (Lásd: Műszaki adatok).
Kerülni kell a kosár rángatásos, hírtelen mozgatását.
Az emelőkosarat nem szabad elektromos vezetékek közelében használni (Lásd: 3.
fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – Elektromos vezetékek közelében történő
munkavégzés).
A kosaras emelő mozgási- és emelési tartományán belül nem lehetnek akadályok.
Mindig csak műszakilag kifogástalan állapotban lévő kosaras emelővel szabad dolgozni.
Hiba tapasztalása esetén azonnal értesíteni kell a vevőszolgálatot.
A kosaras emelő működését naponta, ritkább használat esetén az üzembe helyezés
előtt funkcionálisan ellenőrizni kell.
Gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen mindig rend legyen.
Meg kell akadályozni a nem rendeltetés- és előírásszerű használatot.
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ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEK A VEZETŐFÜLKÉBEN
(Lásd: „A jármű alvázára vonatkozó kezelési utasítás”-t is)

•

A kezelőbillentyűk és figyelmeztetőlámpák működésének magyarázata a következő
oldalakon találhatók.

•

A billentyűzetkiosztás teljes mértékben az Önök BRONTO SKYLIFT emelőkosaras
berendezésének opcióitól és kiegészítő berendezéseitől függ.

FIGYELEM!
A vezetőfülkében lévő összes figyelmeztető lámpának kikapcsolt állapotban kell lenni a
jármű indítása előtt. Ha csak egy figyelmeztető lámpa is kigyulladna menet közben, akkor
azonnal le kell állni, és meg kell keresni a hiba okát.
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BILLENTYŰZET A VEZETŐFÜLKÉBEN
(ELTÉRŐ BILLENTYŰZETKIOSZTÁS LEHETSÉGES)

Billentyű

Funkció

A megkülönböztető forgó világító fények kapcsolója

A munkafényszóró kapcsolója

A figyelmeztető kürt kapcsolója

Az első villogófény kapcsolója

A hátsó villogófény kapcsolója
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FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK A VEZETŐFÜLKÉBEN
(ELTÉRŐ BILLENTYŰZETKIOSZTÁS LEHETSÉGES)
Figyelmeztető lámpák

Funkció

A gém menetkész helyzetének visszajelzése.
Akkor gyullad ki, ha a gém- és kosárkar nincs
menethelyzetben.

A letámasztók menetkész helyzetének visszajelzése.
Akkor világít, ha a letámasztók nincsenek menethelyzetben.

A hátsó tengely rögzítését jelző lámpa.
Akkor világít, ha a hátsó tengely rögzítése be van kapcsolva.

A mellékhajtómű kijelző lámpája.
Akkor világít, ha a mellékhajtómű be van kapcsolva.

A málhaszekrény ajtajainak jelzővilágítása.
Akkor világít, ha a málhaszekrények közül akárcsak egy ajtó
nincs rendesen lezárva.
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LETÁMASZTÓ RENDSZER
ELLENŐRZŐ BERENDEZÉS A LETÁMASZTÁSOK VEZÉRLŐPULTJÁN
A jármű hátsó felében, a felépítményszekrényben található a letámasztási rendszer vezérlő
központja és az ahhoz tartozó kezelőegységek.

1

A baloldali mellső letámasztók fel- és lemozgatása, ki- és behúzása.

2

A baloldali hátsó támaszok fel- és lemozgatása, ki- és behúzása.

3

A jobboldali mellső letámasztók be-, ki-, fel- és lemozgatása.

4

A jobboldali hátsó támaszok be-, ki-, fel- és lemozgatása.

5

A hatótávolság felügyeleti rendszer kijelző egysége

6

Távellenőrzés

A billentyűk és a figyelmeztető lámpák funkcióinak magyarázata a következő oldalakon
található.
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ELLENŐRZŐ BERENDEZÉS A LETÁMASZTÁSOK VEZÉRLŐPULTJÁN
A LETÁMASZTÓ RENDSZER KEZELŐ BILLENTYŰZETE

1

A motor indítása és a motor leállítása.
RPM billentyű (szintező billentyű)

2

•

3

Az akkumulátor működtetésű szivattyú gombja.
FIGYELEM! Tartós üzem során túlmelegszik a motor. Max. 5 perc üzemeltetés
után 5 perc szünetet kell tartani

4

Munkafény

5

Riasztó hangjelzés

6

A Bronto+ Electronic System kijelző képernyője.

7

Riasztóberendezés zümmögő jelzője

8

A hidraulika rendszer kiválasztásának kapcsolója (kiegészítő felszerelés):
I
= a jármű hidraulikus egységén keresztül történő üzemmód
II = az elektromos hidraulikus szivattyún keresztül történő üzemeltetés

9

VÉSZKIKAPCSOLÓ GOMB:
A STOP-kapcsoló automatikusan leállítja a letámasztó rendszer működését. A
kapcsoló kikapcsolási helyzetben marad mindaddig, míg azt ki nem reteszeljük.

Automatikusan kikapcsol, ha karmozgatás RPM billentyűjét megnyomjuk.
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TÁVELLENŐRZÉS

Billentyű

Funkció

Vízszintes henger jobbra.

Vízszintes henger balra

A függőleges henger munkahelyzetbe mozgatása, és a berendezés
automatikus kiszintezése.

A letámasztások visszamozgatása menethelyzetbe (szállítási pozíció).
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A LETÁMASZÓTÓK KIJELZŐJE (csak a letámasztások vezérlőpultján)

A letámasztó lábak kijelző képernyőjén a letámasztók valóságos helyzete grafikusan, vízszintes
karként van ábrázolva. Ha a támasztó lábak vízszintes tartóit mozgatjuk, akkor
meghosszabbodnak, illetve lerövidülnek a grafikus sávok.
A letámasztó lábak szabadon felállíthatók a nyomógombokkal. A rendszer meghatározza a
támasztólábak helyzetét, és azonnal kijelzi az adott kosárterhelés melletti maximális
hatótávolságot.
Nem lehetséges a karok mozgatása, ha a támasztólábak letalpalása nem kielégítő, és a
tengelyrögzítés zárt állapotban van (kiegészítő egység).
JELEK A LETÁMASZTÁSOK VEZÉRLŐPULTJÁN

Normál állapot, nem aktív egyik riasztás sem.

A riasztás kijelzőn be van kapcsolva (aktív) a sárga riasztás.

A riasztás kijelzőn be van kapcsolva (aktív) a piros riasztás.
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Be van kapcsolva a tengelyrögzítés (aktív állapot).
•
Ez a jel akkor jelenik meg, ha rögzítve van a tengely.

•

A piros jel akkor kezd el villogni, ha a tengelyzár az emelőpad
használata alatt kilazul.

Kialszik a sárga jelzésű nyíl, ha a támasztókarok megfelelő
távolságra ki lettek engedve.
A támasztóláb zöld jelzése: a letámasztás nyomás alatt van.
20 m-es kijelzés: maximális kinyúlás lehetséges.

Ez a jel azt jelzi, hogy szabaddá tételre került a karok megemelése
(a szintezés a ± 0,5 ° tartományon belül van).

Menetkész állapot.

Villogó fényjelzés bekapcsolva (opció).

Villogó fényjelzés kikapcsolva (opció).
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Szögkijelzés: a gépjármű elejének 10 ° -al magasabban kell lenni.

Nem láthatók a nyilak, ha a szögérték 0,3 °-nál kisebb.
A szögjelzők jelzése: a jobboldalt meg kell emelni, vagy a baloldalt le
kell engedni.

A LETÁMASZTÁS-KIJELZŐ SZINTEZŐ KERESZTJE

Ha a berendezés +/- 0,2°-on belül van kiszintezve, akkor a szintező
kereszt közepén ég a zöld fény.

A berendezés +/- 0,2° és 0,3° között van kiszintezve (jobboldalon és
elöl felfelé kell szintezni).

A berendezés 0,4° és 0,5° között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell megemelni.
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A berendezés 0,4° és 0,5° között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell megemelni.

A berendezés 0,5° és 1,0° között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell emelni).

A berendezés kiszintezése 1,0° és 2,0° között van (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell megemelni).

Az ezt követő piros sávok egyenként a letámasztás 1° -os eltérését jelzik.
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A KOSARAS EMELŐ FELÁLLÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENNI:
•

A munkatartománynak a jármű mellett, vagy a mögött kell lenni.

•

Elegendő nagyságú helynek kell lenni a teleszkópkar mozgatásához.

•

Megfelelő nagyságú helynek kell lenni a letámasztó lábak mozgatásához.

•

Az altalajnak megfelelő szilárdságúnak kell lenni a letámasztási erők felvételéhez (lásd:
Műszaki adatok, és 3. fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – A talaj teherbíró
képessége).

•

A talaj állapotától függetlenül mindig használjunk talpalátét lemezeket.

•

Nem állhat fenn a megcsúszás veszélye.

•

A támasztólábak ki- és bemozgatásánál szemmel kell tartani mind a négy letámasztó láb
tartományát.

•

A gém- és kosárkart csak akkor szabad megemelni, ha a járművet hossz- és
keresztirányban ± 0,5º tűrési tartományban már kiszinteztük

•

A támasztólábak felhúzásakor ügyelni kell arra, hogy ekkor a gépjármű lesüllyed. Nem
szabad személynek vagy tárgynak a jármű alatt lenni.

•

Ellenőrizni kell, hogy a jármű gumiabroncsai nem érintkeznek a talajjal.

LEJTŐS ALTALAJ (> 3º) ESETÉN KÜLÖNÖSEN FIGYELEMBE KELL VENNI:
•

A vezetőfülkének a lejtőn mindig lefelé kell mutatni.

•

Különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a gumiabroncsok nem érintkezhetnek a talajjal.

•

A talaj kiegyenlítéséhez a letámasztó lábak tányérjai alá több talpalátét lemez is
egymásra rakható (lásd: Alátétlemezek használata).

•

Kiegészítésképpen az emelőpad még kötelekkel is rögzíthető a forgótorony körül.

AUTOMATIKUS LETÁMASZTÓ RENDSZER:
•

Automatikus letámasztás ideje alatt a jármű környékét különösen szemmel kell tartani, és
veszély észlelése esetén a rendszert azonnal le kell állítani.

A letámasztók függőleges hengerei a rendszer indítását követően automatikusan
mozgásba jönnek, minden előzetes figyelmeztetés nélkül!
•
A vezérlőközponton lévő STOP - gomb megnyomásával a letámasztási folyamat
bármikor megszakítható.
FIGYELEM! LÉGRUGÓS JÁRMŰVEK:
•

Soha nem szabad a főáramkört lekapcsolni, ha a kosaras emelő letámasztott állapotban van,
és a gém- és kosárkar menethelyzetben (mozgási helyzet) van.
A támasztólábak kiengedése előtt ellenőrizni kell, hogy a mozgásszint normál állásban van-e.
A jármű légrugózásának távkapcsolója nem használható, ha a tengelyek tehermentesítve
lettek.
A tehergépkocsi gyújtásfeszültségének mindig bekapcsolva kell lenni, még az aggregátokkal,
vagy az elektromos feszültséggel végzett munka esetén is.
Az emelőkosár mellékhajtóművének bekapcsolásakor az alváz légrugózási rendszere kiürül
egészen a maradvány nyomásértékig, és lesüllyed a minimális alvázkeret magasságig
•
Az emelőkosár használata, és a támasztólábak menethelyzetbe való visszahúzása után be
kell állítani az alvázkeret normál magasságát. A normál keretmagasság a légrugózás
vezérlőegységén állítható be, a „menethelyzet“ gombjának a megnyomásával.
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A LETÁMASZTÓRENDSZER MŰKÖDTETÉSE
A SZINTEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:
•
Kombinálható a kézi és az automatikus szintezés (pl. a letámasztó lábak kiengedhetők az
ellenőrző billentyűk segítségével, és ezt követően a berendezés automatikusan
kiszintezhető a távirányítóval).
AUTOMATIKUS LETÁMASZTÁS
A letámasztások munkahelyzetbe mozgatása:
1.
A fülkében kapcsoljuk be a PTO leágaztató kapcsolóját, ekkor automatikusan
bekapcsol a főáramkör.
2.
Forgassuk el a hidraulika választó kapcsolóját (8) a kívánt helyzetbe.
3.
Kapcsoljuk be a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Kigyullad a jelzőlámpa.
•
A tengelyzár automatikusan zárásra kerül.
4.
A távellenőrző (irányító) segítségével engedjük ki a letámasztót a megengedett
pozícióig. Az automatikus letalpalás azonnal befejeződik a távirányító
nyomógombjának elengedése után.
5.
Helyezzük be az alátétlemezeket a letámasztó lábak alá.
6.
Indítsuk el az automatikus szintezést. Folyamatosan tartsuk lenyomva a gombot.
Először a mellső frontrész emelkedik fel a programozott szintig, és végül vízszintes
helyzetbe szinteződik a berendezés. Ellenőrizzük azt is, hogy a kerekek már nem
érintkeznek a talajjal. Ha esetleg nem, ismét nyomjuk meg a nyomógombot.
Ellenőrizzük most is, hogy a kerekek már nem érintkeznek a talajjal. Mindezt addig
ismételjük meg, amíg már egyik kerék sem érintkezik a talajjal. Ha elértük a megfelelő
talajnyomást a képernyőn megjelenik az ennek megfelelő szimbólum. Végezetül
ellenőrizzük a szintezés megengedett tűrési tartományát (±0,5°) kereszt- és
hosszirányban is.

7.
8.

A képernyőn megjelenik “A karok készen állnak az emelésre “ szimbólum.
Kapcsoljuk ki a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Elalszik a jelzőlámpa.

FIGYELEM ! A támasztólábak kiengedésénél és behúzásánál mind a négy letámasztási
tartományt szemmel kell tartani.
FIGYELEM ! A nivellálást soha ne engedjük fel.
A letámasztások menet/szállítási helyzetbe mozgatása:
1.
Kapcsoljuk be a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Kigyullad a jelzőlámpa.
2.
Az automatikus visszavezetést indítsuk el a szállítási (menet) helyzet irányába.
Folyamatosan tartsuk lenyomva a nyomógombot (szaggatott hangjelzés). A szállítási
pozíció kijelzőjén ellenőrizzük, hogy minden letámasztó szállítási helyzetben van.
Automatikusan kireteszelődik a tengelyzár (kiegészítő egység).
FIGYELEM ! A támasztólábak felhúzásánál ügyelni kell arra, hogy a jármű lesüllyed. A
jármű alatt nem tartózkodhat személy és tárgy sem maradhat.
3.
4.
5.

A képernyőn megjelenik “A szállításra készen “ szimbólum.
Kapcsoljuk ki a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Elalszik a jelzőlámpa
Forgassuk el a hidraulika választó kapcsolóját (8) a 0-pozícióba.
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6.
7.
8.

A fülkében kapcsoljuk ki a PTO leágaztató kapcsolóját, ekkor automatikusan kikapcsol
a főáramkör.
Ellenőrizzük a kabinban az összes ellenőrző jelzőlámpa kikapcsolt állapotát.
Az alátétlapokat helyezzük vissza a helyükre.
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KÉZI LETÁMASZTÁS
A letámasztók munkahelyzetbe állítása
1.
2.
3.
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A fülkében kapcsoljuk be a PTO leágaztató kapcsolóját, ekkor automatikusan
bekapcsol a főáramkör.
Forgassuk el a hidraulika választó kapcsolóját (8) a kívánt helyzetbe.
Kapcsoljuk be a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Kigyullad a jelzőlámpa.
A tengelyzár automatikusan zárásra kerül (kiegészítő egység).
A letámasztók vezérlőpultján található nyomógombokkal engedjük ki az összes
letámasztót a megengedett pozícióig.
Helyezzük be az alátétlemezeket a letámasztó lábak alá.
Engedjük le a két mellső letámasztó lábat mindaddig, amíg a gumiabroncsok már nem
érintkeznek a talajjal. Ezután a berendezést szintezzük ki keresztirányban.
Engedjük le az egyik hátsó letámasztót mindaddig, amíg a gumiabroncsok már nem
érintkeznek a talajjal. Ezután a berendezést szintezzük ki hosszirányban.
Engedjük le az utolsó hátsó letámasztót is. Győződjünk meg arról, hogy a letámasztó
lábak talajnyomása látható-e a képernyőn.
Ellenőrizzük a szintezés megengedett tűréstartományát (±0,5°) kereszt- és hosszanti
irányban is, valamint azt is, hogy a gépjármű abroncsai már nem érintkeznek a talajjal.
A képernyőn megjelenik “A karok készen állnak az emelésre “ szimbólum.
Kapcsoljuk ki a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Elalszik a jelzőlámpa.

FIGYELEM ! A támasztólábak kiengedésénél és behúzásánál mind a négy letámasztási
tartományt szemmel kell tartani.
FIGYELEM ! A nivellálást soha ne engedjük fel.
A letámasztások menet/szállítási helyzetbe mozgatása:
1.
2.
3.
•
4.
•
•

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kapcsoljuk be a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Kigyullad a jelzőlámpa.
Emeljük fel a hátsó letámasztásokat.
Húzzuk fel a mellső letámasztásokat.
A támasztólábak felhúzásánál ügyelni kell arra, hogy a jármű lesüllyed. A jármű
alatt nem tartózkodhat személy és tárgy sem maradhat.
Húzzuk be mind a két letámasztót.
A tengelyrögzítés automatikusan kireteszelődik (kiegészítő egység).
A nemet/szállítási helyzetbe állítás alatt mindig ügyelni kell a letámasztások függőleges
behúzására (függőleges hengermozgás), hogy az a tengelyrögzítés kireteszelését
eredményezze.
A képernyőn megjelenik “A szállításra készen “ szimbólum.
Kapcsoljuk ki a nyomógombbal (2) a letámasztó rendszert. Elalszik a jelzőlámpa
Forgassuk el a hidraulika választó kapcsolóját (8) a 0-pozícióba.
A fülkében kapcsoljuk ki a PTO leágaztató kapcsolóját, ekkor automatikusan kikapcsol
a főáramkör.
Ellenőrizzük a kabinban az összes ellenőrző jelzőlámpa kikapcsolt állapotát.
Az alátétlapokat helyezzük vissza a helyükre.
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A TALPALÁTÉTLEMEZEK HASZNÁLATA

A talaj minőségétől és állapotától függetlenül mindig használjuk az alátétlemezeket (lásd:
Műszaki adatok és a 3. fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁS – A talaj teherbíró képessége).
Csúszós talaj esetében a lemezeket a csúszás ellen biztosító szöges oldalukkal lefelé fektessük
le a talajra.
Ferde talajviszonyok (> 5º) esetén - ha már a támasztóhengerek kiegyenlítő játéka nem
elegendő a szintezéshez - a talaj egyenetlenségének kiküszöbölése érdekében több
alátétlemezt is helyezhetünk egymásra.

Maximum 4 alátétlemez helyezhető átlósan egymásra (azért, hogy a csúszásgátló szögek ne
sérüljenek meg /lásd: ábra/). Az alátétlemezek maximális dőlése legfeljebb 5º lehet. Az
emelőkosár kiegészítésképpen még kötelekkel is biztosítható a forgótorony körül.
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A KAR- ÉS FORGÓMOZGÁSOK VEZÉRLÉSE
ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEK A VEZÉRLŐPULTOKON

1

A gém és a kosárkar (1.kar és 2. kar) vezérlőkarja.
A forgómozgás és az 1. kar teleszkópos vezérlésének vezérlő karja.

2

3

FIGYELEM ! A vezérlőkarok csak akkor működőképesek, ha a mozgatás alatt az
RPM lábpedált is lenyomva tartjuk.
A Bronto+ Electronic-rendszer kijelző egysége.

4

Kosárkar felfele/lefele mozgatása (kosárkar teleszkópja)

5

Intercom, nyomógomb
•
Alkalmazása csak a vezérlőpultból a munkakosár felé irányuló kapcsolatban
•
Nem alkalmazható a munkakosárból a vezérlőpultpult felé irányuló kapcsolatban

6

A vízsugár monitorjának és a munkakosár permetvédelmének vezérlésére szolgál.

A billentyűk és a figyelmeztető lámpák funkcióinak magyarázata a következő oldalakon
található.
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ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEK A VEZÉRLŐPULTOKON

1

A teleszkóp és a gémkar (1. kar) leengedő gombja vészhelyzetben.
•
Először a teleszkóp behúzása megy végbe, majd ezt követi az 1. kar leengedése.

2

24- Voltos DC-csatlakozó
A vezérlés főkapcsolója (csak a forgótorony)

3

•

állás: vezérlés a forgótoronyból

•

állás: vezérlés a munkakosárból

VÉSZHELYZETI kikapcsoló:
4

•

5

Riasztó sziréna

A piros színű VÉSZHELYZETI kikapcsoló lekapcsolja a hidraulikanyomást, és
leállítja a motort. A kapcsoló KIKAPCSOLT helyzetben marad, a kapcsoló
ismételt kireteszeléséig.
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VÍZSUGÁR ELLENŐRZŐ MONITOR ÉS A KOSÁR PERMETVÉDELME
A kezelés történhet a kosárból, de a forgótoronyból is.

1.
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A kosár permetvédelme.
El kell kerülni a billentyű gyors be- és kikapcsolását.
A monitor balra forgatása.
A monitor lefelé billentése.
A monitor jobbra forgatása.
Teljes vízsugár.
A monitor felfelé billentése.
Permetsugár.
Kamera

FIGYELEM !

A kosár padlózatának szállítási helyzetbe történő lehelyezése előtt
meg kell győződni arról, hogy a monitor alaphelyzetben van-e.
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NYOMÓBILLENTYŰK (BALOLDALON)
Billentyű

Funkció

A hidraulika generátorának nyomógombja és jelzőfénye (opció).

Az akkumulátor működtetésű szivattyú nyomógombja.
FIGYELEM !
Tartós üzem során túlmelegszik a motor. Max. 5 perc üzemeltetés után
5 perc szünetet kell beiktatni.

Munkafényszóró

A hidraulika-nyomás nyomógombja és jelzőfénye.

A kézzel történő kosárkiegyenlítés ellenőrző billentyűje.
•
A munkakosár a MANUAL (KÉZI) - billentyű és a AUFWARTS
(FELFELÉ) – billentyű (F4), ill. ABWARTS (LEFELÉ) - billentyű
(F3) egyidejű megnyomásával kézi módszerrel kiszintezhető.
Felfelé- és lefelé mozgató billentyűk
•
A munkakosár a MANUAL (KÉZI) - billentyű és a AUFWARTS
(FELFELÉ) – billentyű (F4), ill. ABWARTS (LEFELÉ) - billentyű
(F3) egyidejű megnyomásával kézi módszerrel kiszintezhető.
Ha a kosarat egészen a biztonsági határig kézzel szintezzük ki,
akkor a munkakosár a fentiekben leírt módszerrel és a MULTIbillentyű egyidejű megnyomásával továbbra is kiszintezhető
kézi módszerrel.
•
A munkakosarat ne döntsük meg 10 º -nál nagyobb szögben.
•
Az automatikus szintezés és az automatikus kosárkiegyenlítés
funkciók ismét bekapcsolnak és aktív állapotba kerülnek, ha a
munkakosár ismét a vízszintes tartományban (± 2 º ) van.

27

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Billentyű

Funkció

A motor indítása és a motor leállítása.

A karok menetállásban (szállítási helyzetben).
•
A billentyű megnyomásával a kar
menethelyzetbe mozgatható.

automatikusan

a

Jelzőkürt

A MULTI - billentyűnek a következű funkciói vannak:
•

•

•

•

Áthidalás (By-Pass) a pótlólagos biztonsági határok
biztosításához:
Ha a karok műszaki okoknál fogva túlhaladnának ezen a
kiegészítő biztonsági határon (a kijelzőn villog a figyelmeztető
háromszög), akkor ennek a billentyűnek a megnyomásával a
karokat vissza kell mozgatni a normális hatótávolságon belüli
tartományba. Ezt követően a gém- és kosárkart menet
(szállítási) pozícióba kell mozgatni. Haladéktalanul fel kell venni
a kapcsolatot a BRONTO SKYLIFT karbantartó részlegével.
Áthidalás (By-Pass) a gépjármű karbantartásához:
Ha a letámasztó lábak nem támaszkodnak a talajon és a gémés kosárkar menethelyzetben van, akkor a By-Pass billentyű
megnyomásával a gémkar (1. kar) 40°-al megemelhető, majd
visszaengedhető a gémtartóra. A kosárkar (2. kar) így
biztosabban ráhajtható a gémkarra (1. kar).
Áthidalás a kabinvédelemhez:
Az áthidaló (By-Pass) billentyű megnyomásával megkerülhető a
kabinvédő rendszer, s ennek következtében minden mozgás
szabaddá válik.
Az
ütközésvédelmet
visszaállító
billentyű
(kiegészítõ
felszerelés):
Ha a kosaras emelő akadályba ütközik, akkor automatikusan
leáll minden mozgás. A visszaállító billentyű megnyomásával a
rendszer reaktiválható és az emelőkosár normál módon ismét
tovább használható.
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Billentyű

Funkció
Létrafok kiegyenlítés (csak tűzoltó létránál):
•

Ha megnyomjuk a gombot, akkor a következő létrafok
kiegyenlítésnél leáll a teleszkóp (a teleszkóp behúzásánál és
kitolásánál is).

Gyakorlási sebesség (kúszósebesség):
•
•

A billentyű megnyomásakor a kosár lassú gyakorlási (kúszó)
sebességre vált át.
A billentyű ismételt megnyomása esetén ismét a normál
sebesség lép életbe.

Kosárforgató billentyűk:
•

Ha egyidejűleg nyomjuk meg a két billentyűt, akkor a kosár
automatikusan középállásba tér vissza (csak tűzoltás).
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A KARMOZGÁSOK ÉS FORGÓMOZGÁSOK KEZELÉSE
•

A mozgatás megtörténhet a forgótorony vezérlőpultjáról, vagy a kosárból is.

•

Minden mozgatás végrehajtható egyidejűleg, vagy egymást követően is.

•

Minden mozgatást folyamatosan kell végrehajtani a kosár hirtelen és kényelmetlen
mozgásainak, valamint a szükségtelen centrifugális erők elkerülése érdekében.
A vezérlőkarok csak akkor működőképesek (aktívak), ha a mozgatás alatt lenyomva
tartjuk az RPM lábpedált.

•

A KAROK MEGEMELÉSE MUNKAHELYZETBE
1.

2.

3.
•

Emeljük fel a gémkart (1. kar) kb. 30
cm-el a szállítási alátámasztásról.
Óvatosan mozgassuk el kifele a
kosárkart (2. kar) a gémkartól, hogy
lehetővé tegyük a forgómozgást.
Miután a kosárkart (2. kar) megfelelő
távolságra elmozgattuk, lehetővé
válik a teleszkóp mozgatása is.
Most már végrehajtható mindenféle
mozgatás.
Normál üzemmódban minden
olyan
mozgás
automatikusan
letiltásra (blokkolásra) kerül, ami a
munkakosárnak a megengedett
munkasugarának
elhagyását
eredményezheti.

A KAROK LEENGEDÉSE MENETHELYZETBE
•
•
•
•
1.

•

2.
3.
4.
5.
6.

A vízsugár megfigyelő monitornak, a mentő felületnek (platform), a létrák korlátainak
alaphelyzetbe kell behajtva lenni.
A kosárnak középállásban kell lenni.
A kosárban csak egy személy tartózkodhat a kosár leengedéséhez.
A forgótorony vezérlőpultjáról történő kezelés esetén a kosárnak üresnek kell lenni.
Ellenőrizzük le a kosár középhelyzetű
pozícióját (a főképernyőn kialszanak a
nyilak fényei, és világít a zöld ellenőrző
lámpa).
Egyidejűleg
nyomjuk
meg
a
kosárforgatás mindkét billentyűjét (csak
tűzoltó felszerelés).
Teljesen húzzuk be a teleszkóp egyes
szakaszait.
A kosárkart (2. kar) teljesen mozgassuk
rá a gémkarra (1. kar).
A
gémkart
(1.
kar)
forgassuk
középállásba (kialszanak a jelzőnyilak).
A főkar leengedhető menet- ill. szállítási
helyzetbe, ha a nyíl lefelé, a szállítási
támaszték irányába mutat.
A kart fel kell fektetni, amíg el nem tűnik a nyíl jelzés.
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MAXIMÁLIS KINYÚLÁS
•

A maximális kinyúlás elérése érdekében
helyzetben kell állni.

a kosárkarnak (2. kar) mindig vízszintes

•

A Bronto+ Electronic rendszer ellenőrzi a lehetséges kinyúlást, a letámasztás
függvényében.

AKKUMULÁTOR MŰKÖDTETÉSŰ VÉSZSZIVATTYÚ
•
•

Az akkumulátor működtetésű szivattyú jelentősége abban rejlik, hogy mindenféle
mozgatás végrehajtható akkor is, ha működésképtelenné válik a tehergépkocsi motorja.
Az akkumulátoros szivattyút csak időszakos üzemmódban szabad működtetni! 5 perc
munkavégzés, 5 perces leállás.

FIGYELEM !
•

Hosszabb idejű munkavégzés túlmelegedés következtében károsítja a
motort!

Az akkumulátoros szivattyú használata során a kosár minden funkciója a normál
üzemmódhoz hasonlóan működik! Azaz meg kell nyomni a lábpedált, stb., stb.

FIGYELEM !

Az akkumulátoros szivattyút csak vészhelyzetekben használjuk.
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ELEKTRÓNIKUS HATÓTÁVOLSÁG FELÜGYELŐ RENDSZER
Általában
A BRONTO SKYLIFT hatótávolság felügyelő rendszer működés kizárólagosan azoknak a tárolt
paramétereknek a kiszámításán alapul, amelyek szilárdsági- és stabilitási számítások alapján
lettek meghatározva. Ezen paraméterek segítségével a rendszer automatikusan kiválasztja a
különböző irányokban (előre, jobbra, hátra, balra) lehetséges legnagyobb hatótávolságot. Az
elektronikus hatótávolság felügyelő rendszer lehetővé teszi a mindenkori szituációnak
megfelelően a letámasztó lábak felállítását, valamint a kosárterhelés kiválasztását.
Az elektronikus hatótávolság felügyelő rendszer kezelése nem követel a berendezés
kezelőjétől semmiféle különleges ismeretet. A rendszer automatikusan működik, a kezelőnek
még a kosárterhelést sem kell előre kiválasztani.
Megjegyzések és figyelmeztetések
A rendszer valamennyi látható komponensét ellenőrizni kell az emelőkosár napi üzembe
helyezése előtt.
A rendszer teljes körű ellenőrzését évente el kell végeztetni a BRONTO SKYLIFT karbantartási
részlegével, vagy egy másik erre felhatalmazott karbantartó céggel.
A rendszer akkumulátorral működő tárolóinak, ill. memóriaegységeinek az akkumulátorait 4
évente cserélni kell. A csere időpontjának közeledtével a rendszer erre fel is hívja a figyelmet,
az akkumulátor szimbólumának a kijelzőn való megjelenítésével.
A berendezés kijelző egységei kizárólag az elektronikus hatótávolság felügyelő rendszer
kiegészítéseként szolgálnak, és azok végső soron nem befolyásolják a hatótávolság felügyeleti
rendszerét. A kijelző egységek megjelenítik, ill. láthatóvá teszik a munkakosár helyzetét a
munkatartományban, és ezzel segítik a kezelőt az emelőkosár kezelésénél.
Kijelző egységek
A rendszer három kijelző egységgel rendelkezik: 1.) a letámasztó lábak vezérlőhelyén, 2.) a
forgótorony vezérlőpultján, és 3.) a munkakosár vezérlőpultján. A kijelző egységek egy
megvilágított TFT-kijelzőből, továbbá jelzőlámpákból és nagyméretű funkciós billentyűből
állnak. A funkciós billentyűkkel választható ki a személyek száma, és ezekkel lehet átváltani a
kijelzések között, valamint ezekkel végezhető el a rendszer tesztelése és a hibakeresés.
Minden ezekkel összefüggő funkció össze van foglalva a kijelzőkön és így azok könnyen
leolvashatóak. A legtöbb jelhez még akusztikus hangjel is tartozik, vagy arra jelzőlámpák hívják
fel külön is a figyelmet.
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SZÍNES TFT – MONITOR
Figyelem !

Öt darab (5) „holt” pixelnek (kis fekete pontok) szabad, illetve lehet megjelenni a
TFT – képernyőn.

A BILLENTYŰK FUNKCIÓI
Billentyű

Funkció

_

Funkciós billentyűk.
•
A különböző funkciók a monitor oldalszegélyén megjelenő
jelek függvényében.

TESZT-billentyű
•
A rendszer tesztelése és hibakeresés.
FIGYELEM !
A [TEST]-billentyűt nem szabad megnyomni az
emelőkosár normál működése alatt
MENÜ-billentyű:
•
Visszakapcsolás a képernyő kijelzésről a főmenübe.

Nyíl jelzésű billentyűk:
•
Kontrasztbeállítás: a [∧] jel növeli, a [∨] jel csökkenti a
kontrasztot.
•
Kosárterhelés beállítás: a [∧] jel növeli, a [∨] jel csökkenti a
megengedett kosárterhelést.
•
A lenyomott [TEST] – billentyű segítségével történik az
átváltás a különböző hibakijelzések között.
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Billentyű

Funkció
ENTER- billentyű /kamera:
•
A kiválasztás visszaigazolása, illetve megerősítése.
•
Lehetséges a kamerás üzemmód kiválasztása:
Kamera 1…..kamera 2….. főképernyő (szabad kameraválasztás)
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A FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK FUNKCIÓI
Figyelmeztető lámpa

Funkció
Sárga jelzőlámpa (!):
•
Ha kigyullad ez a lámpa, akkor a kosaras emelő a
hatósugarának határa közelében van, és néhány mozgás
sebessége lelassult.
•
Ha villog ez a jelzőlámpa, akkor az arra utal, hogy legalább két
letámasztó láb terhelése lecsökkent (nem megfelelő
talajnyomás). Erre egy folyamatos akusztikus hangjel is
figyelmeztet (kiegészítő felszerelés).
Piros jelzőlámpa (!!):
•
Ha ez a jelzőfény a sárga jelzőlámpával együtt gyullad ki,
akkor az azt jelenti, hogy a kosaras emelő elérte a
hatótávolság határát, és néhány mozgás le lett állítva.
•
Ha csak a piros jelzőlámpa világít, és ezzel párhuzamosan
felhangzik egy folyamatos akusztikus jelzés is, az azt jelzi,
hogy a munkakosár túl van terhelve az előzetesen kiválasztott
kosárterheléshez képest.
•
Ha a sárga és a piros jelzőlámpák váltakozva villognak, akkor
az automatikus hatótávolság felügyelő rendszer hibát fedezett
fel, és leállította az összes mozgást (vész-kikapcsolás). Erre
kiegészítésül még egy pulzáló akusztikus hangjel is
figyelmeztet.
•
A kijelző egységek akusztikus hangjelzése a következő
helyzetekben szólal meg:
Folyamatos hangjelzés:
•
Túlterhelés a munkakosárban (világít a piros jelzőlámpa)
•
Tehermentesültek a letámasztó lábak (világít a sárga
jelzőlámpa) (kiegészítő felszerelés)
•
Túl lett lépve a max. hatótávolság (csak kivételes
szituációban)

•

Szakaszos hangjelzés:
A hatótávolság felügyelő rendszerben egy funkciós hiba került
megállapításra. Ezzel egyidejűleg felváltva villog a piros és a
sárga jelzőlámpa.
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KIJELZŐK
INDÍTÁS KIJELZŐ
Ha bekapcsoljuk a kosaras emelő fő áramforrását, akkor a kijelzőkön megjelenik az indítókép a
BRONTO SKYLIFT logó- jával. Ezzel párhuzamosan a képernyőn megjelenik a hatótávolság
felügyelő program verziószáma, valamint a kosaras emelő típus- és gyártási száma is. Ezek
fontos adatok, ha a BRONTO SKYLIFT céggel kívánjuk felvenni a kapcsolatot.
A LETÁMASZTÓK KIJELZÉSE (Csak a letámasztó lábak vezérlési helyén)

A letámasztások kijelzőjén a letámasztó lábak valóságos helyzete grafikusan, vízszintes
hasábként kerül megjelenítésre. Ha mozgatjuk a támasztólábak vízszintes tartóit, akkor a
grafikus hasábok is meghosszabbodnak, illetve lerövidülnek.
A támasztó lábak szabadon felállíthatók. Az elektronikus hatótávolság felügyelő rendszer
ugyanakkor csak nyolc különböző letámasztási szélességet használ, mégpedig a
következőket: vízszintes tartó teljesen behúzva, vízszintes tartó teljesen kiengedve.
A LETÁMASZTÁSOK VEZÉRLŐPULTJÁN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK

Nem működik (nem aktív) sem a piros sem pedig a sárga riasztás.

A sárga riasztás működik (aktív) a riasztáskijelzőn.
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NAGYON FONTOS: A riasztáskijelzőn a piros színű riasztás aktív.

Be van kapcsolva a tengelyrögzítés (aktív állapot).
•
Ez a jel akkor jelenik meg, ha rögzítve van a tengely.
•
A piros jel akkor kezd el villogni, ha a tengelyzár az
emelőpad használata alatt kilazul.

Sárga jelzésű nyilak: kialszanak, ha a támasztókarok megfelelő
távolságra ki lettek engedve.
A támasztóláb zöld jelzése: a letámasztás nyomás alatt van.
20 m-es kijelzés: maximális kinyúlás lehetséges.

Szabaddá vált a karok megemelése.
•
A szintezés a ± 0,5 ° tartományon belül van.

Menetkész állapot.

Villogó fényjelzés bekapcsolva (opció).

Villogó fényjelzés kikapcsolva (opció).
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Szögkijelzés: a gépjármű elejének 10 ° -al magasabban kell lenni.

Nem láthatók a nyilak, ha a szögérték 0,3 °-nál kisebb.
A szögjelzők jelzése: a jobboldalt meg kell emelni, vagy a baloldalt le
kell engedni.

A LETÁMASZTÁS-KIJELZŐ SZINTEZŐ KERESZTJE

Ha a berendezés a +/- 0,2°-on belül van kiszintezve, akkor a
szintező kereszt közepén ég a zöld fény.

A berendezés +/- 0,2° és 0,3° között van kiszintezve (a jobboldalon
és elöl felfelé kell szintezni).

A berendezés 0,3° és 0,4° között van kiszintezve (elalszik a szintező
közepén a zöld fény, a jobboldalt és a frontrészt felfelé kell
megemelni).
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A berendezés 0,4° és 0,5° között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell megemelni.

A berendezés 0,5° és 1,0° között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell emelni).

A berendezés kiszintezése 1,0° és 2,0° között van (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell megemelni).

Az ezt követő piros sávok egyenként a letámasztás 1° -os eltérését jelzik.
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KÉPERNYŐ STRUKTÚRA (MUNKAKOSÁR ÉS FORGÓTORONY)

KÉPERNYŐK (FELIRATOZÁS)
1. HAUPTSEITE
ALARMSEITE

1. FŐOLDAL
RIASZTÁSI
KÉPERNYŐOLDAL

TESTSEITE
ZOOMSEITE

TESZTOLDAL
ZOOM-OLDAL

DRAUFSICHT
(Ausladungsbereich von
oben)
HAUPTSEITE
KUNDENSEITE

FELÜLNÉZET
(Kinyúlási
tartomány
felülnézetből)
FŐOLDAL
FELHASZNÁLÓI
OLDAL
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ALAPKIJELZŐ

A berendezés hatótávolsági ábrája normál esetben:
•

Automatikusan a gémkar és kosárkar forgatásának irányába kapcsol át.

A hatótávolság ábrázolása felülnézetből:
•

A hatótávolság grafikus ábrázolása valamennyi irányban (nem méretarányos).

•

Hatótávolságok méterben kifejezve a gépjármű alváz középpontjától számítva, a négy
szektorban (elöl, hátul, balra és jobbra).

Az első és hátsó szektorok nagysága fokban kifejezve, a gépjármű alvázának
középvonalára vonatkoztatva, balra előre, jobbra előre, balra hátra és jobbra hátra
ábrázolva.
•
Ha egy hatótávolságot megjelenítő érték fekete hátteret kap, akkor az azt a szektort
mutatja meg, amelyikben éppen a munkakosár található. Ezzel egyidejűleg aktualizálásra
kerül a hatótávolsági ábra (1) is.
A letámasztó lábak szimbólumai:
•
Azt jelzik ki, hogy megfelelő-e a talajnyomás a letámasztó lábakon.
•
Zöld színű letámasztó lábak: rendben van a talajnyomás
•
Sárga színű letámasztó lábak: az egyik letalpaló lábnál nincs meg a szükséges
talajnyomás.
•
Piros színű letámasztó lábak: két, vagy esetleg több letámasztó láb esetében is hiányzik a
megfelelő talajnyomás.
Négyszög a munkakosár ábrázolására:
•
A négyszög a munkakosár valóságos állásának megfelelően mozog.
•

A különböző szimbólumok jelképmezeje:
•

Grafikusan és numerikusan is megmutatja a munkakosár helyzetét.

•

Grafikusan és numerikusan is kijelzi a maximális oldalirányú hatótávolságot.

•
•
•
•

Megmutatja a megengedett mozgásokat.
Kijelzi, hogy adott esetben miért kerültek leállításra a mozgások.
A megengedett mozgások nyíllal vannak ábrázolva.
A nyíl piros színűvé válik, ha a kérdéses mozgás nem megengedett.
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A jobb felső sarokban a következő numerikus értékek kerülnek megjelenítésre:
•
A talaj és a kosár padlószintje közötti aktuális távolság.
•
A gémkar aktuális szöge.
•
A forgózsámoly középpontja és a kosár külső éle közötti aktuális oldalirányú hatótávolság.
•
Az aktuális forgatási szög.
A FŐKIJELZŐN SZEREPLŐ JELEK

RIASZTÁSI JELEK
•
Az F1, ZOOM jelű billentyűk megnyomásával átváltás a
riasztási képernyőbe.

A KOSÁRÜTKÖZÉS BEKAPCSOLVA (AKTÍV)
•
Villog, amennyiben az ütközésvédelem reagált.
•
Törlése az F2, ZOOM jelű billentyűvel történik.

A KOSÁRÜTKÖZÉS BEKAPCSOLVA (ULTRAHANG)
•
Törlése az F2 billentyű megnyomásával történik.
•
Az ultrahangos ütközésvédelem korábban reagál, mint az
induktív ütközésvédelem.

A GÉMKARÜTKÖZÉS BEKAPCSOLVA (AKTÍV)
•
Villog, amennyiben az ütközésvédelem reagált.
•
Törlése az F2, ZOOM jelű billentyűvel történik.

ATÍV A BILLENÉSRIASZTÁSI FUNKCIÓ
•
Törlése az F3, ZOOM jelű billentyűvel történik.

ATÍV A LÉGZÉSI LEVEGŐ RIASZTÁSI FUNKCIÓ
•
Zöld jelzés: a légző levegő ellenőrzés alatt
•
Sárga jelzés: kevés a rendelkezésre álló légzési levegő,
cserélni kell az oxigénpalackot.
•
Törlése az F3, ZOOM jelű billentyűvel történik.
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A KINYÚLÁSI DIAGRAM KINAGYÍTÁSA
•
Aktiválás az F5 billentyű megnyomásával történik.

A KIVÁLASZTOTT MAXIMÁLIS KOSÁRTERHELÉS
AZ AKTUÁLISAN MÉRT KOSÁRTERHELÉS
•
Ha piros színnel világít, akkor túllépésre került a
kosárterhelés. Villog és bekapcsol a figyelmeztető hangjel.
ZOOM-jelként működik.
TENGELYRÖGZÍTÉS BEKAPCSOLVA (AKTÍV)
•
Nem látható (kikapcsolva), ha a gémkar
pozícióban van.

szállítási

TENGELYRÖGZÍTÉS KIENGEDVE
•
Ha a karok nem a szállítási (menet) helyzetben vannak.
•
Pirosan kezd el világítani, ha a tengelyrögzítés kilazul az
emelőpad használata során.

A MEGENGEDETT SZÉLSEBESSÉG TÚLLÉPÉSE (OPCIÓ)
•
Villog, ha túl erőssé válik a szélsebesség.
•
Az emelőkosarat késlekedés nélkül szállítási, illetve
menethelyzetbe kell mozgatni.
A
LETÁMASZTÓLÁBAK
AUTOMATIKUS
SZÁLLÍTÁSI
HELYZETBE KERÜLÉSE
•
Ez a jel ugyanazt a pozíciót mutatja, mint a GSM-jel. Ha a
karok szállítási (menet) helyzetben, vagy az automatikus
hatókörön kívül vannak, akkor nem jelenik meg ez a
szimbólum. Ha mind a két jel egyidejűleg aktívvá válik,
akkor azok felváltva villognak.

A KOSÁRKAR SZÁLLÍTÁSI HELYZETBEN

MŰKÖDIK A RÁDIÓELLENŐRZÉS
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AKTÍV A GSM (MOBIL) KAPCSOLAT

LÉTRAFOK KIEGYENLÍTÉS (MENTŐLÉTRA BERENDEZÉSE)
•
Villog, ha a keresési mód van bekapcsolva.
•
Folyamatosan látszik, ha a létrafokok azonos magasságban
vannak.

GYAKORLÓSEBESSÉG BEKAPCSOLVA (OPCIÓ)
•
Akkor jelenik meg, ha a vezérlőpulton a kúszósebesség
billentyűt nyomjuk meg.
•
Minden sebesség lecsökken.

A KOSÁR KÖZÉPHELYZETBEN
•
Ha a kosár középhelyzetben van, akkor a munkakosár alatt
csak a nyíl látható.

A KOSÁR KÖZÉPHELYZETBE FORGATÁSA
•
Ha a munkakosarat középhelyzetbe forgatjuk, villognak a
nyilak a középhelyzet eléréséig.

A LÉTRÁK KÉZI KAPASZKODÓJA KINYITVA (MENTŐLÉTRA)
•
A jel akkor jelenik meg, ha fel vannak hajtva a kézi
fogódzkodók.
•
Üres marad a kijelző a normál munka során.

A KÉZI KAPASZKODÓK BECSUKÁSA (MENTŐLÉTRA)
•
Villognak a nyilak, ha be kell hajtani a kézi kapaszkodókat.

A MENTŐPLATÓ KINYITVA (TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK)
•
A kijelző mező üresen marad, ha a mentőpadló csukott
állapotban van.
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A MENTŐPLATÓ BECSUKÁSA (TŰZOLTÓ BERENDEZÉS)
•
A nyíl villog, ha fel kell hajtani a mentőpadlót.

VÍZSZIVATTYÚ

A KÉPERNYŐ EGYÉB KIJELZÉSEI

A MOZGATÁS LETILTVA

A MOZGATÁS MEGENGEDETT
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A MOZGATÁS LASSÍTOTT SEBESSÉGGEL

KABINVÉDELEM BEKAPCSOLVA – AKTÍV (OPCIÓ)
Az alváz vezetőfülkéje védelemmel látható el a karok, vagy a
munkakosár okozta sérülés elkerülése érdekében. Azonban ilyen
esetben is lehetséges a mellső tartományban, a vezetőfülke
közelében történő munkavégzés. A vezetőfülke védett
tartományának elérésekor először lelassulnak a mozgások, majd
azok lágyan leállításra kerülnek. A karok ellentétes mozgatással
mozgathatók ki a védett tartományból.
•
Sárgán világít a kabinvédelem reagálásakor.
•
Reaktiválása a [MULTI]- billentyű megnyomásával történik.
MINDKÉT LETÁMASZTÓ ALSÓ HELYZETBEN
A kijelző azt jelzi, hogy megfelelő a talajnyomás a letámasztó
lábakon.
•
Zöld színűek a letámasztók: rendben van a berendezés
kiszintezése.
•
A jelzés sárgára vált át, ha nem kielégítő a talajnyomás.
•
Pirosra vált, ha két, vagy több letámasztó lábnál nem
megfelelő a talajnyomás.
•
Az emelőkosarat a vész-vezérlés segítségével azonnal a
szállítási helyzetbe kell mozgatni, majd a kosaras emelőt
ismét ki kell szintezni

A GÉMKAR (1.KAR) FELÁLLÍTÁSI SZÖGE

A TALAJ ÉS A KOSÁR PADLÓJA KÖZÖTTI AKTUÁLIS
TÁVOLSÁG

AKTUÁLIS TÁVOLSÁG A FORGÓTORONY KÖZÉPVONALA
ÉS A KOSÁR KÜLSŐ ÉLE KÖZÖTT
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AKTUÁLIS POZÍCIÓ A 0° ÉS 360° KÖZÖTTI FORGÁSTARTOMÁNYBAN,
AZ
ÓRAMUTATÓ
JÁRÁSÁVAL
EGYEZŐEN

SZÉLSEBESSÉG
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A FŐKÉPERNYŐ KÜLÖNBÖZŐ KIJELZÉSEI
A ZOOM, illetve normál kép közötti váltás az F5 billentyű megnyomásával történik.

ZOOM-KÉP

A felülnézetre való átváltás a jobboldali nyíllal, a visszaváltás a baloldali nyíllal történik.

FELÜLNÉZET
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RIASZTÁSI KÉPERNYŐ
FIGYELEM! A képernyő összes kijelzése aktív állapotban van.

JELEK A RIASZTÁSI KÉPERNYŐN

VISSZATÉRÉS AZ ELŐZŐ KÉPERNYŐHÖZ (F1)

IDŐRIASZTÁS
•
Az F3 billentyű megnyomásával kapcsolható ki.

A RIASZTÁS NYUGTÁZÁSA
•
Ha az F5 billentyűt nyomjuk meg, akkor a riasztás 5 perc
múlva megismétlődik, abban az esetben, ha a riasztási
oldalon a riasztási funkció bekapcsolt (aktív) állapotban van.

AKTÍV ÁLLAPOTBAN VAN A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS
•
1 = Folyamatosan aktív az alvázkereten.
•
2 = Folyamatosan aktív a forgótoronyban ill. munkakosárban
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LAZA A KIHÚZÓLÁNC
•
Az adott lánc száma kerül kijelzésre.

ELTÖRT A KIHÚZÓLÁNC
•
Az adott lánc száma kerül kijelzésre.
FIGYELEM !
Ha kigyullad a figyelmeztető fény, akkor a karokat a
szállítási helyzetbe kell visszamozgatni. Haladéktalanul fel kell
venni a kapcsolatot a BRONTO SKYLIFT karbantartó részlegével.

TARTALÉKÜZEMANYAG
A
GÉPJÁRMŰ
ÜZEMANYAGTARTÁLYÁBAN (OPCIÓ)

DÍZEL

A MEGHAJTÓMOTOR PROBLÉMÁJÁNAK KIJELZŐJE
(OPCIÓ)

ALACSONY AZ AKKUMULÁTOR-FESZÜLTSÉG
(A kijelző bekapcsol, ha a feszültség 21 V-nál alacsonyabb)

A NYOMÓSZŰRŐ ELTÖMŐDÉSÉNEK KIJELZŐJE (OPCIÓ)

TÚLZOTTAN MAGAS AZ OLAJHŐMÉRSÉKLET

A MINIMÁLIS OLAJSZINT KIJELZŐJE (OPCIÓ)
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A MUNKAKOSÁRNAK A MEGENGEDETT TARTOMÁNYON
KÍVÜLI HELYZETÉRE FELHÍVÓ JEL

A GÉP LEKAPCSOLÁSÁNAK,
KIJELZŐJE (OPCIÓ)

ILLETVE

LETILTÁSÁNAK

SZERVÍZIDŐ

DÁTUM (VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG AZ EURÓPAI ÉS AZ
AMERIKAI IDŐFORMÁTUM KÖZÜL)

IDŐKIJELZÉS (VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A 12 VAGY 24
ÓRÁS IDŐKIJELZÉS KÖZÖTT)

RENDSZERÓRÁK (A FŐÁRAM BEKAPCSOLÁSÁNAK IDEJE
ALATTI ÓRASZÁMLÁLÓ)
RPM-ÓRÁK (A HIDRAULIKUS NYOMÁS ALATT VÉGZETT
EFFEKTÍV MUNKAÓRÁK SZÁMLÁLÓJA)
A RENDSZER HIDRAULIKANYOMÁSA (AZ ÉRTÉK 0 ÉS 250
BAR KÖZÖTT VAN)
A RENDSZER OLAJHŐMÉRSÉKLETE (AZ ÉRTÉK -50° ÉS
+150°C KÖZÖTT VAN)
AKKUMULÁTOR FESZÜLTSÉG
A RENDSZER
AKKUMULÁTORAI
ÁLLAPOTÁNAK
A
COMPUTER- RENDSZERBEN TÁROLT AKTUÁLIS ÁLLAPOTA
250 ÓRÁNKÉNTI SZERVIZ KIJELZÉSE
1000 ÓRÁNKÉNTI SZERVIZ KIJELZŐJE
A
GÉP
IPARI
BERENDEZÉSEINEK
KIKAPCSOLÁSI
(LETILTÁSI) IDŐTARTAMA PERCBEN MEGADVA.
SZÉLSEBESSÉG (OPCIÓ)
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MENÜKIJELZŐ
FIGYELEM! Az alapképernyő minden menüből megnyitható, ill. behívható.

MENÜKIJELZŐ
•

A kiválasztott kosárterhelés emberfiguránként ábrázolva és kg-ban megadva (lásd:
MŰSZAKI ADATOK / A MUNKAKOSÁR TERHELÉSE):
A nyíl jelölésű billentyűk lefelé, vagy felfelé történő megnyomásával csökkenthető,
vagy növelhető a megengedett kosárterhelés.
•
A megengedett kosárterhelés növelése csak a karok állásának figyelembe
vételével lehetséges.
Kezelőváltás.
A kinyúlási tartomány kijelzése.
•

•
•

A FŐMENÜHÖZ TARTOZÓ JELEK

VISSZATÉRÉS AZ ELŐZŐ KÉPHEZ (F1)

A JOBBOLDALI LETÁMASZTÁSI (KINYÚLÁSI) TARTOMÁNY
KIJELZŐJE (F2)
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A MELLSŐ KINYÚLÁSI (ALÁTÁMASZTÁSI) TARTOMÁNY
KIJELZÉSE (F3)

A HÁTSÓ KINYÚLÁSI
KIJELZÉSE (F4)

(ALÁTÁMASZTÁSI)

TARTOMÁNY

A BALOLDALI LETÁMASZTÁSI (KINYÚLÁSI) TARTOMÁNY
KIJELZŐJE (F5)

KÓDOS KULCS A SZERVÍZHEZ

A KOSÁRTERHELÉS NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE

VÁLTÁS A FELHASZNÁLÓI KÉPERNYŐRE
•
A mellékelt menügomb megnyomásával.

A KEZELŐSZEMÉLYZET VÁLTÁSA

A KIVÁLASZTÁSNAK MEGFELELŐ KOSÁRTERHELÉS (KG)
•
A személyi jelek szerinti kg-súly (lásd: MŰSZAKI
ADATOK/MUNKAKOSÁR TERHELÉS) gyárilag került
beprogramozásra, és az nem változtatható meg.
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A KOSÁR JELÖLÉSE, ILLETVE TÍPUSA

A KEZELŐ JELE
A KIVÁLASZTOTT KEZELŐNEK MEGFELELŐ PROFIL
GYÁRI BEÁLLÍTÁSNÁL A VEZETŐ NEVÉNEK BEÁLLÍTÁSA:
BRONTO

A GYÁRI BEÁLLÍTÁS JELE
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A KOSÁRTERHELÉS MEGVÁLASZTÁSA
Ha a karok szállítási pozícióban vannak, akkor a bekapcsolást követően a rendszer
automatikusan a maximális kosárterhelést választja ki, ha lehetséges a kosárkar teleszkópos
működése.
A munkakosár terhelése a letámasztási rendszer és a munkakosár vezérlőpultjain választható
ki. A kiválasztott kosárterhelés szimbolikusan és számokkal is kijelzésre kerül a kiválasztott
vezérlőrendszer kijelzőjén. A pillanatnyi terhelést egy sávdiagram jelzi.
A munkakosár terhelése változtatható, ha a karok nincsenek szállítási (menet) helyzetben,
feltéve, ha a változtatás általánosan megengedett.
Ha a kosárterhelés kiválasztására a letámasztások központi vezérlőpultján kerül sor, akkor a
rendszer automatikusan kijelzi a kiválasztott kosárterhelésnek és a pillanatnyi letámasztási
pozíciónak megfelelő, - minden irányra kiterjedő -, maximális hatótávolságot. Ha
megváltoztatjuk a kosárterhelést a munkakosár vezérlőpultján, akkor a rendszer
automatikusan kijelzi a minden irányra kiterjedő maximális hatótávolságokat, és ezen kívül a
pillanatnyi karhelyzetnek megfelelő munkatartomány diagrammot.
A túlterhelést egy érzékelő ellenőrzi. Ha a kiválasztott kosárterheléshez képest a munkakosár
túlterhelésére kerül sor, akkor el kezd villogni a munkakosár túlterhelésére figyelmeztető jel, és
megszólal egy akusztikus hangjel is.
Ezzel egyidejűleg lelassulnak a karok mozgásai is, és teljesen leállításra kerülnek a kifelé
irányuló mozgások.

A KOSÁRTERHELÉS KIVÁLASZTÁSA
FIGYELEM! A kiválasztott érték azonnal átvételre kerül !

A KINYÚLÁSI TARTOMÁNY KIJELZÉSE
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A kiválasztott kosárterhelés emberi alakként kerül ábrázolásra (lásd: MŰSZAKI ADATOK /
MUNKAKOSÁR TERHELÉS):
•

Válasszuk ki a megfelelő menüt a menüválasztó billentyűvel. A kosárterhelés
kiválasztásához használjuk a nyíl jeleket.

•

Ha a kosár már 150 kg-al terhelt, akkor a rendszer már nem teszi lehetővé a legkisebb
kosárterhelésre (125 kg) való átváltást.

•

A nyilak lefelé balra vagy jobbra történő megnyomásával csökkenthető, illetve
növelhető a megengedett kosárterhelés.
A maximális kosárterhelés csak a karállás figyelembe vételével lehetséges.

•

FIGYELEM !

Nem lehetséges a kosárterhelés változtatása, ha lenyomva tartjuk a
lábpedált.

FIGYELEM !

Mindig magasabb kosárterhelési értéket kell kiválasztani, mint a kosár
már meglévő tényleges terhelése.
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AZ ÜGYFÉL KÉPERNYŐJE (ALMENÜ)
FIGYELEM !
FIGYELEM !

A felhasználói képernyő csak a főmenüből nyitható meg.
Különböző kezelési lehetőségek adottak a felhasználói képernyőn.

AZ ÜGYFÉL T1 KÉPERNYŐJÉN MEGJELENŐ JELEK
IDŐ, DÁTUM ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK

1.

Vissza a főmenübe (F1).

2.

Visszalapozás ennek a kijelzőnek a kezdő oldalára (F2).

3.

Időbeállítás. Nyomjuk meg az ENTER billentyűt, majd végezzük el a beállítást, és azt

4.
5.

igazoljuk vissza az Enter- billentyűvel.
A dátumbeállítás, és annak megerősítése az ENTER- billentyűvel.
Riasztási idő.
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A KEZELŐ KIVÁLASZTÁSA

1.

Visszatérés a főmenübe (F1).

2.

Visszalapozás ennek a kijelzőnek a kezdő oldalára (F2).

3.

A kiválasztás a nyíllal történik, visszaigazolás az Enter- billentyűvel.

A KEZELŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGFELELŐ MUNKASEBESSÉG

1. Visszatérés a főmenübe (F1).
2. Visszalapozás ennek a kijelzőnek a kezdő oldalára (F2).
3. A mozgás kiválasztása a nyílbillentyűkkel történik, visszaigazolás az Enter- billentyűvel.
4. Gyári beállítások.
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A SZERVIZELÉSEK, VALAMINT A MUNKAÓRÁK KIJELZÉSE

1.

Visszatérés a főmenübe (F1).

2.

Visszalapozás ennek a kijelzőnek a kezdő oldalára (F2).

3.

A szervizoldalra való belépéshez az Enter- billentyűt kell megnyomni.

4.

A szervizórák visszaállító billentyűje.
A szervizkulcsnak (3-as, vagy magasabb típus) bedugva kell lenni, különben nem látható
a kijelző képernyő.

MUNKANYELV ÉS GÉPKIVÁLASZTÁS

1.

Visszatérés a főmenübe (F1).

2.

Visszalapozás ezen kijelző kezdő oldalára (F2).
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3.

A nyelv kiválasztása a nyíllal, és visszaigazolás az Enter- billentyűvel.
A kiválasztás megőrzésre kerül a szervizkulcson. A szervizkulcs ismételt használata
esetén a kijelzés automatikusan megtörténik.

4.

A gép kiválasztása a nyíllal történik, visszaigazolás az Enter- billentyűvel.

A MAXIMÁLIS MUNKAMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA (OPCIÓ)

1.

Visszatérés a főmenübe (F1).

2.

Visszalapozás ezen kijelző kezdő oldalára (F2).

3.

Látható a kiválasztott munkamagasság.
A változtatáshoz nyomjuk meg az ENTER billentyűt, majd a nyíl segítségével hajtsuk
végre a változtatást, és mindezt igazoljuk vissza az ENTER billentyűvel.

A MOTOR BEÁLLÍTÁSA
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1.

Visszatérés a MENÜ- képernyőhöz (F1).

2.

Ebben a képernyőben léphetünk vissza a főmenübe az F2 billentyűvel.

3.

Állítsuk be a motor leállításának időpontját.

A motor leáll az időbeállításnak megfelelően, ha már nincs fogyasztó rákapcsolva a rendszerre.
Ha az OFF állást választjuk ki, akkor ez a funkció nincs aktiválva.
KOSÁRPERMETEZÉS

1.

Visszatérés a MENÜ- képernyőhöz (F1).

2.

Térjünk vissza ezen képernyő kiinduló oldalára (F2)

3.

A kosárpermetezés automatikusan kinyitásra kerül, ha a kosár padlófelülete elérte a
beállított hőmérsékletet.

Ha az OFF állást választjuk ki, akkor ez a funkció nincs aktiválva.
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TESZTOLDALAK
Különleges figyelmet fordítottunk a meghibásodásra való hajlamosságra. Ha ennek ellenére
meghibásodás lépne fel, akkor a meghibásodott egységek helye kijelzésre kerül a képernyőn.
A hibakijelző rendszer a TESZT- billentyű megnyomásával kerül aktiválásra. A hibajelző
rendszer kijelzi a hiba helyét és jellegét.
A rendszer egyszerű tesztelési képeket és ábrákat tartalmaz, melyek segítségével a
berendezés kezelője, ill. a karbantartó személyzet tesztelheti a munkakosár, vagy a
forgótorony vezérlő paneljeit. A tesztelések magukban foglalják maguknak a kijelző
egységeknek, a billentyűzetnek, az akusztikus hangjeleknek, a vezérlőkaroknak és a
jelzőfényeknek az ellenőrzését, illetve tesztelését.

A TESZTOLDAL T1 - JELÖLÉSŰ KÉPERNYŐJÉNEK KIJELZÉSEI
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AZ 1/2 TESZTOLDAL T2 JELÖLÉSŰ KÉPERNYŐJÉNEK KIJELZÉSEI
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A 2/2 TESZTOLDAL T2 JELÖLÉSŰ KÉPERNYŐJÉNEK KIJELZÉSEI

A TESZTOLDAL T3 JELÖLÉSŰ KÉPERNYŐJÉNEK KIJELZÉSEI
A forgótorony és a munkakosár tesztelési oldalai. Ezek a képernyő oldalak megkönnyítik a
hibák helymeghatározását, pl.: kijelzők, vezérlőkar vagy billentyűzet.
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A TESZTOLDAL T4 JELÖLÉSŰ KÉPERNYŐJÉNEK KIJELZÉSEI
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A vezérlőpultokon található [MULTI] – billentyűnek a következő funkciói vannak:
•

A kabinvédelem áthidalása (By-Pass):
Ha megnyomjuk a [MULTI] – billentyűt, akkor áthidaljuk a kabinvédő rendszert, és ennek
következtében minden mozgás megengedetté válik.

•

Áthidalás (By-Pass) a gépjármű karbantartásához:
Ha a letámasztó lábak nem támaszkodnak a talajra és a gém- és kosárkarok
menethelyzetben vannak, akkor a [MULTI] – billentyű megnyomásával a karok 40°-al
megemelhetők és visszaengedhetők a tartóbakra. A kosárkar így biztonságosan
rögzíthető menethelyzetben.

•

A pótlólagos biztonsági határok áthidalása (By-Pass):
Ha a gém- és kosárkarok műszaki okoknál fogva túlhaladnának a pótlólagos biztonsági
határon is, akkor a [MULTI] – billentyű megnyomásával azokat vissza lehet mozgatni a
normális hatótávolsági tartományba. Ezt követõen a gém- és kosárkart szállítási, illetve
menethelyzetbe kell mozgatni. Haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a BRONTO
SKYLIFT karbantartó részlegével.

FIGYELEM !
Ennek a szimbólumnak a TFT- kijelzőn való megjelenése után a gép kezelője felelős
azért, hogy a gém- és kosárkart haladék nélkül menethelyzetbe vezesse vissza, és
kapcsolatfelvételre kerüljön sor a BRONTO SKYLIFT céggel. Az esemény betáplálásra
kerül a rendszerbe, és az egy védett tárolóegységben eltárolásra kerül.
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ÜZEMMÓD
KIINDULÁS A MENET, ILLETVE SZÁLLÍTÁSI HELYZETBŐL
Az elektronikus hatótávolság felügyelet automatikusan elindul, ha bekapcsoltuk a kosaras
emelő fő áramforrásait. A kezelésre vonatkozó további utasítások a kosaras emelő
tulajdonképpeni üzemeltetési utasításában találhatók.
1.
Engedjük ki a letámasztó lábakat és a letámasztó lábak kijelző egységén ellenőrizzük,
hogy a lábak helyzete megfelel-e a kijelzésnek.
2.
A kosaras emelőt automatikusan vagy kézi úton szintezzük ki.
3.
Válasszuk ki a kijelzőn a kívánt kosárterhelést. Ha a kiválasztást nem hajtjuk végre,
akkor a hatótávolság felügyelet automatikusan a legnagyobb kosárterhelést választja
ki.
4.
A kosaras emelőt ezután a megszokott módon kell kezelni.
FIGYELEM !

Ha a letámasztó lábak nem támaszkodnak a talajra, azaz nem értük el a
megfelelő talajnyomást, akkor a gém- és kosárkar nem mozgatható.

A TÁMASZTÓLÁBAK MUNKAHELYZETÉBŐL KIINDULVA
1.
2.

Kapcsoljuk be a főáramforrást. Az elektronikus hatótávolság felügyelet automatikusan
elindul.
A korábban kiválasztott kosárterhelés továbbra is érvényes.
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AZ EMELŐKOSÁR HIBAJELZÉSÉNÉL A KOSÁR LEENGEDÉSE SZÁLLÍTÁSI POZÍCIÓBA:
1.

Tartsuk lenyomva a [MULTI]] - billentyűt.

2.

Ha nem működik az automatikus kosárvízszintezés (műhorizont), akkor a kézi
kosárvízszintező rendszert kell használni.

3.

Tartsuk lenyomva az RPM – billentyűt, vagy pedált, ill. használjuk az akkumulátoros
hidraulika szivattyút.

4.

A kosaras emelőt a következő sorrendben mozgassuk a menethelyzetbe:

5.

Ha a karok a jármű alvázának középvonala (±
±6°°), és a szállítóbak felett vannak, akkor
azokat a vészleeresztővel kell a gémtartóra leengedni. Ez a [MULTI]] - billentyű, és az
RPM- billentyű, illetve pedál egyidejű megnyomásával, vagy az akkumulátoros
hidraulika szivattyúval történik. Ha nem működik az automatikus kosárvízszintezés,
akkor a kézi kosárvízszintező rendszert kell használni.

FIGYELEM !

Hibajelentésnél a munkakosár csak akkor billenthető, ha a teleszkóp
teljesen kinyújtott állapotban, a kosár pedig menet (szállítási)
helyzetben van. A forgatás blokkolva van, ha a munkakosár a jármű
alvázának középvonala felett van (a karok előre mutatnak). Ha a
kosárkar egyszer már menethelyzetben van, akkor már nem hajtható fel
többé.
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MEMÓRIAKIJELZŐ
Az ügyfél által kért opciós változat. A funkció aktiválása a hitelesítési üzemmódban történik.
A kijelző megjelenítése a jobb és baloldali nyilak egyikének megnyomásával történik:
⇐ Alapképernyő (Main Screen) ⇒ ⇐ Főmenű képernyő (Top wiew screen) ⇒
⇒Memóriakijelző (Memory drive screen) ⇒
Amennyiben egy, vagy két pont elmentésre került már megjelenik a képernyőn, hogy
működésbe lépett a memória. Függetlenül attól, melyik kijelzőt aktiváltuk.

Ennek a funkciónak az alapötlete ugyanaz, mint a BRONTO 2+ funkciónál. A kiválasztás az
alábbiakban felsorolt funkciós billentyűk segítségével történik:

Amennyiben egyetlen kiindulási pont sem került elmentésre, akkor
az első pont az F4 billentyű, a második pont pedig az F5 billentyű
megnyomásával kerül elmentésre, illetve letárolásra.

A karokat a kívánt helyzetbe kell elmozgatni, és meg kell nyomni
az F4, illetve F5 billentyűket. Ezt követően elmentésre kerülnek a
kiválasztott pontok koordinátái. Tárolásra kerül az erre vonatkozó
jel is (lásd a baloldalon).
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Amennyiben ez a jel nem hozzáférhető (le van tiltva), és ezt a
funkciós billentyűt még egyszer megnyomjuk, akkor már
kiválasztásra, ill. megjelenítésre kerül a második pont a kijelző
jobboldalán, és kobaltkék színű nyilakkal kijelzésre kerülnek
ennek a pontnak az eléréséhez szükséges mozgatások. Ha
befejeztük a kijelölt, és elmentet pont eléréséhez szükséges
részmozgatásokat, akkor a kobaltkék színű nyíl helyét egy lakatot
ábrázoló jel veszi át.
Ha az összes mozgás már elérte a memóriában eltárolt pozíciót,
és a JOYSTICK_RPM funkció is szabaddá tételre került,
kialszanak a lakatot ábrázoló jelek a kijelző jobboldalán, és a
funkciós billentyű melletti lakatot ábrázoló jel is szürke
háttérszínnel jelenik meg (lásd: alább).
Ha ugyanazt a funkciós billentyűt (kék háttérszínnel) harmadik
alkalommal is megnyomjuk, akkor a jel szürke színárnyalattal a
háttérbe kerül, és azt jelenti, hogy a memóriában szereplő pozíció
nem lett kiválasztva. Ettől függetlenül ez a pozíciós helyzet is
eltárolva marad a rendszerben.
Ha az ENTER billentyűt az F4 vagy F5 billentyűk egyikével együtt
megnyomjuk, akkor a memóriában tárolt pozíció, törlésre kerül. Ez
a művelet azonban csak akkor lehetséges, ha szabaddá lett téve
a JOYSTICK_RPM funkció.

Amennyiben két pozíció is elmentésre került, akkor a memória
funkcióval ide-oda lehet lépni a két pozíció között. Először az
először elérhető pozíció (pl.: F4) kerül kiválasztásra, majd a
második pozíció. Mindkét jel kék színnel kerül elhelyezésre a
háttérben, és egy nyíl jelzi azt a sorrendet, amellyel ezek a
pozíciók elérhetők. A kijelző jobb oldalán kobaltkék színű nyilak
jelzik az első pont eléréséhez szükséges mozgásokat. Ha elértük
az első pozíciós helyzetet, akkor kobaltkék színű nyilak lépnek a
lakattal jelzett szimbólumok helyére. H a most szabaddá tesszük a
JOYSTICK_RPM funkciót, akkor kobaltkék színű nyilak mutatják a
kijelző jobboldalán lévő második pozíció eléréséhez szükséges
mozgásokat, illetve mozgatásokat. Ez a művelet a funkciós
billentyűk egyikének megnyomásával megszakítható.
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FIGYELMEZTETÉS A LÉGZŐ LEVEGŐRE (LÉGZŐ PALACKOK)
Jelek

A légző palackok nyitva vannak és elegendő a levegő mennyisége.

A légző palackok már majdnem kiürültek, vagy le lettek zárva a használat
után.

Kezelés (palack ellenőrzés)
Ha a palack kinyitása után még elegendő a levegő mennyisége, akkor a képernyőn
•
az F3 gomb megnyomása után egy zöld színű jel látható.
Ekkor egy rövid sípoló hang is hallható.
Ha a palackok már majdnem üresek, akkor a képernyőn
•
az F3 gomb megnyomása után egy sárga jel látható, és
•
a munkatartományt kijelző diagram felett egy nagyobb jelzés jelenik meg.
Ekkor egy hangos SOS hangjelzés is hallható.
A hangjelzés az F3 nyomógomb megnyomásával kapcsolható ki (a kijelzés továbbra is látható).
A figyelmeztető hangjelzés kétpercenként megismétlődik. Ha a második hangjelzés is
lekapcsolásra kerül, akkor kikapcsolásra kerül a riasztórendszer, és eltűnik a figyelmeztető
jelzés is.
A palackot legkésőbb a második figyelmeztető hangjelzés után ki kell cserélni.
A palack kicserélése és a légző levegőnek a rendszerben történő eloszlása után az új
helyzetnek megfelelően változik a légző-levegő rendszerének riasztórendszere.
Ha a használatot követően a palackok lezárásra kerülnek, a rendszer az előbbiekben leírt
módon ismét két alkalommal ad riasztási jelzést.
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A KOSARAS EMELŐ KÉZI KEZELÉSE
A SZELEPEK KÉZI MŰKÖDTETÉSE
A berendezés a megfelelő mozgatásokra szolgáló vezérlő szelepeken keresztül kézzel is
működtethető. A kézi üzemeltetést csak akkor használjuk, ha a berendezést a karbantartás
során átmenetileg manuálisan kell kezelni, pl. ha hibát tapasztalunk az elektronikus
rendszerben. A kézi működtetés azonban feltételezi a hidraulika rendszer tökéletes
működését.
FIGYELEM !

•
•

Ha a berendezést manuálisan működtetjük, akkor a végkapcsolók
üzemen kívül vannak. Ilyen esetben kizárólag a berendezés kezelője
felelős a biztonságért, és a megengedett hatótávolságok betartásáért!

A kézi üzemeltetést kell csak akkor alkalmazható, ha hiba jelentkezik az
elektronikus rendszerben.
A manuális működtetés csak olyan személy számára megengedett, aki
oktatásban részesült az adott berendezésre, és annak manuális kezelésére
vonatkozóan.

Intézkedések:
1.
A jármű motorjának üzemelni kell.
2.
A mellékhajtóműnek (PTO) bekapcsolva kell lenni.
3.
Az RPK- billentyű, illetve lábpedál megnyomásával növelhető a hidraulikanyomás.
4.
Ezek után a kezeléshez csak a kézi szelepeket szabad használni.
FIGYELEM !
•
•
•

A szelepek segítségével történő manuális kezelésnél különösen
óvatosan kell eljárni!
Minden szeleppel elvégezhetők a megfelelő mozgatások, beleértve a kifelé és
befelé történő mozgatások is.
A kézi működtetés csak a berendezés szállítási (menet) helyzetbe történő
mozgatásához használható.
A szelepeken keresztül történő kismértékű mozgatás is már egy csillapítás
nélküli, direkt mozgatást jelent. A szelep szélesre nyit, ami egy gyors mozgást
eredményez.

A SZELEPEK ELHELYEZKEDÉSE
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AKKUMULÁTOR MŰKÖDTETÉSŰ SZIVATTYÚ
•

•

Az akkumulátorról működő szivattyú elsődleges jelentősége az, hogy a gépjármű
motorjának meghibásodása esetén is működőképes állapotban maradjon az összes
mozgatási funkció.
Az akkumulátoros szivattyút csak bizonyos időintervallumban szabad használni,
azaz öt (5) perc munkavégzés, öt (5) perces pihentetés.

FIGYELEM!
•

Hosszabb időn keresztül történő munkavégzés károsítja a motort!

Az akkumulátoros szivattyú alkalmazása esetén az emelőkosár minden funkciója normál
módon működik (a lábpedál megnyomása, stb.)

FIGYELEM!

AZ AKKUMULÁTOROS
SZABAD HASZNÁLNI!

SZIVATTYÚT

CSAK

VÉSZHELYZETBEN
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A MUNKAKOSÁR KÉZI MŰKÖDTETÉSE

1.

A nyomógombot a munkakosár kézi stabilizálására kell használni.

2.

Funkciós billentyűk a munkakosár vízszintes stabilizálásához.

Nyomógomb a munkakosár kézi stabilizálásához.
•
Az F3 (lefelé), vagy az F4 (felfelé) gombot a stabilizáló
gomb megnyomásával egyidejűleg kell megnyomni.
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Funkciós billentyűk a munkakosár vízszintes stabilizálásához.
•
A munkakosár szabadon mozgatható felfelé és lefelé, ha
egyidejűleg nyomjuk meg az F3 (lefele), vagy F4 (felfelé)
gombot
a
munkakosár
kézi
stabilizálásának
nyomógombjával.
•
A biztonsági határ elérésekor
•
Stabilizálni lehet a munkakosarat a MULTI- billentyű és
fentiekben leírt billentyűk megnyomásával,
•
vagy meg kell nyomni a MULTI- billentyűt és a
kosárkart,
vagy
a
gémkart
addig
kell
felemelni/leengedni, amíg aktiválódik a munkakosár
automatikus stabilizátora.
•
A kosár nem dönthető meg 6º - nál nagyobb szögben.
•
A biztonsági határ biztosítása érdekében a munkakosár
automatikus stabilizátora működésbe lép, ha a kosár ± 2º -al
eltér a vízszintes helyzettől.
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A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A KAROK LEENGEDÉSE SZÁLLÍTÁSI
(MENET) HELYZETBE
1.
2.
3.
4.

5.

Folyamatosan tartsuk lenyomva a MULTI- billentyűt.
Ha nem működik a munkakosár automatikus stabilizálása, akkor a kézi stabilizálási
módszert kell alkalmazni.
Az RPM billentyűt / lábpedált akkor is meg kell nyomni, ha a művelethez az akkumulátor
működtetésű szivattyút használjuk.
A karokat a vezérlőkarral vissza kell vissza kell mozgatni szállítási helyzetbe, a következő
ábrán látható sorrendben.
•
Először fel kell emelni a gémkart, amennyire csak lehet.
•
A gémkar teleszkópját teljesen be kell húzni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor
a vészhelyzeti leengedő gombot kell megnyomni.
•
A kosárkart be kell forgatni a gémkarra.
•
A forgótornyot addig kell beforgatni, míg a karok középállásba nem kerülnek.
Amennyiben a karok előrefelé a jármű középállásában helyezkednek el, akkor a
vészhelyzeti leengedő billentyűt kell megnyomni a karoknak a szállítási helyzetbe való
leengedéséhez. Ezzel egyidejűleg meg kell nyomni a MULTI- billentyűt és az RPMgombot / lábpedált is, ha a művelethez az akkumulátor-működtetésű szivattyút
használjuk. Amennyiben a stabilizálási funkció nem hibásodott meg, akkor az továbbra is
működő állapotban marad. Ha stabilizálási funkció már nem működőképes, akkor a kézi
stabilizálási billentyűt kell használni, vagy a műveletet a kézi szelepekkel kell vezérelni.

FIGYELEM!

Meghibásodás esetén a forgatás csak akkor működik, ha a teleszkóp
teljesen behúzásra került, és a karok szállítási helyzetben vannak. A
forgatási folyamat befejeződik, ha a karok középállásban előrefele
mutatnak. Ekkor már nem lehetséges a kosárkar kinyitása a szállítási
helyzetből.
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A KAROK LEENGEDÉSE SZÁLLÍTÁSI (MENET) HELYZETBE, HA TELJESEN MEGSZŰNIK
A MŰKÖDÉS (BLACK-OUT SZITUÁCIÓ)
1.
2.
3.

Nyomjuk meg a kar vészhelyzeti leengedő billentyűjét, ekkor behúzódik a gémkar
teleszkópja.
A karokat a kézi forgatókar segítségével középállásba kell beforgatni, előre-, vagy
hátrafele.
A leengedést a vészhelyzeti billentyű megnyomásával kell folytatni, és így leengedhető a
gémkar.

FIGYELEM!

Vészhelyzetben történő leengedéskor a munkakosár nem marad
feltétlenül vízszintes helyzetben. Meg kell kísérelni a kosár
stabilizálását az akkumulátoros szivattyú és a kézi szelepek
segítségével.
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KÉZI SZELEPEK AZ ALVÁZKERETBEN
A letámasztó láb reteszelő (lezáró) szelepe (Y1 / Y2)

•

A letámasztó lábak vezérlése ilyen módon csak akkor lehetséges, ha a szelepek a
szállítás részét képezik.

(Y3)

2.

A hidraulikaszivattyú nyomáskiegyenlítő szelepe (Y3)
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•

A hidraulikarendszerben
segítségével történik, ha
•
•

•

a

nyomás

automatikusan

ennek

a

szelepnek

a

megnyomjuk az RPM- billentyűt / lábpedált,
vagy a lábak vezérlőpultjáról megnöveljük a motor fordulatszámát az 1.
pozíció eléréséig.

Az elektromos vezérlőkör esetleges meghibásodása esetén a hidraulikanyomás
kézi működtetéssel is aktiválható a szelepszolenoid közepén, pl. egy
csavarhúzóval.
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VEZÉRLŐSZELEPEK A FORGÓTORONYBAN
A kar és forgómozgások vezérlőszelepei
Egy esetleges elektromos meghibásodás esetén a kar- és forgómozgások csak akkor
működtethetők, ha egyidejűleg megnyomjuk a záró szelep és a nyomáskiegyenlítő szelep kézi
működtető gombjait.

(Y21)

(Y22) (Y23)

1.

A forgatás kézi működtetése (Y21)
•
A szelep felső állása: forgatás az óramutató járásával egyező irányban.
•
A szelep alsó állása: forgatás az óramutató járásával ellenkező irányban.

2.

A gémkar (1.kar) kézi működtetése (Y22).
•
A szelep előre: a kar süllyesztése.
•
A szelep hátra: a kar emelése.

3.

A gémkar (1.kar) teleszkópos mozgatásának kézi működtetése (Y23)
•
A szelep előre: a teleszkóp behúzása.
•
A szelep hátra: a teleszkóp kitolása.
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A KARMOZGÁSOK ÉS A FORGATÓ MOZGÁSOK VEZÉRLŐ SZELEPEI
1.
2.
3.
4.
5.

A jármű motorját járatni kell
A
mellékhajtóművek
(PTO)
bekapcsolt állapotban kell lenni.
A fordulatszámot kb. 1000 U/perc
értékre kell beállítani.
Nyomjuk meg a kompenzációs
szelepet (Y3).
Ellenőrizzük, hogy a kosárkar nem
fekszik fel a gémkarra (1.kar).

(Y3)

Y22
Y21
Y21

Y23
1.
2.

3.

A gémkar teleszkópjának behúzásához az (Y23) szelepet kell előrefelé megnyomni, a
szelepszolenoid közepén.
A gémkar (1.kar) forgatásához az (Y21) szelepet kell megnyomni:
•
A szelep felső állása: forgatás az óramutató járásával egyező irányban.
•
A szelep alsó állása: forgatás az óramutató járásával ellenkező irányban.
A gémkarnak (1.kar) a szállítási alátámasztásra való leengedéséhez az (Y22) szelepet
kell előrefelé megnyomni, a szelepszolenoid közepén.

FIGYELEM!

A kosárkarnak szállítási pozícióban kell lenni.
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VEZÉRLŐSZELEPEK A MUNKAKOSÁRBAN
A képen látható módon a szelepek a borítólemez (1) mögött vannak.
1.
2.

Csavarozzuk ki a csavarokat (2) és vegyük le a fedőlemezt.
Húzzuk ki, vagy nyomjuk meg a kívánt szelepet. Kerülni kell az erőteljes mozgatást, mivel
az hírtelen mozgásokat válthat ki.
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1.
•
•
•

A munkakosár stabilizátor szelepe (Y31).
1 b = szelep elöl
•
Megnyomás után megemelkedik a kosár mellső éle.
1 a = szelep hátul, a kosár szemközti oldalán
•
Megnyomás után lesüllyed a kosár mellső éle.
A szelepszolenoid közepét a tartozékként szállított szerszámmal (1c) kell megnyomni.
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2.

A kosárfogatás szelepe (Y32)
•
Megnyomás után a kosár az óramutató járásával ellenkező irányba fordul el.
•
Meghúzás után a kosár az óramutató járásával egyező irányba fordul el.

3.

A kosár kiszélesítésének szelepe (Y326), (kiegészítő egység)
•
Megnyomás után a kosár kiszélesedik.
•
Meghúzás után a kosár keskenyebbé válik.
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A TORONY FORGATÁSA KÉZZEL, KÉZI KAR SEGÍTSÉGÉVEL
Ha nem lehetséges a forgótorony működtetése az akkumulátor meghajtású vészrendszerről,
akkor a forgatás elvégezhető egy kézi hajtókar segítségével is.
1.

Vegyük
le
a
forgatómotort
és
helyettesítsük a kézi hajtókarral.
1/a • Ez a forgatómotor rögzítő csavarjainak 1/a
a meglazításával történik.
2
2.
A három-utas szelepet forgassuk kézi
üzemmód állásba.
3.

A forgótorony hajtóművének fékét oldjuk ki
a kézi hidraulikus pumpával, és eközben
erősen tartsuk meg a kézi kart.

1

3

FIGYELEM !
A forgótorony kézi elforgatásánál a
letámasztó lábaknak nagyon pontosan
ki kell szintezve lenni, mivel a vízszintes
iránytól való legkisebb eltérések is
mozgásba hozhatják a forgótornyot, ha
a forgótorony hajtóművének féke
kioldásra kerül.
4.

A forgótorony most már elforgatható a kézi
hajtókarral.
4/a • A forgótorony rögzítő csavarjai.

4/a

INTÉZKEDÉSEK A BERENDEZÉS NORMÁL HELYZETBE ÁLLÍTÁSÁHOZ:
1.
2.

A kézi pumpa segítségével engedjük le a forgótorony hajtóműfékének hidraulika
nyomását.
A három-utas szelepet forgassuk normál helyzetbe.

3.

A hajtókart távolítsuk el, és állítsuk be a forgatómotort.
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A MUNKAKOSÁR ÉS A LÉTRAKÉSZLET MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGE A LÉTRA
HASZNÁLATA ALATT

•

Egyszerre csak egy (1) személy tartózkodhat a munkakosárban.

•

Egyidejűleg maximum tíz (10) személy tartózkodhat a létrakészleten: nyolc (8) személy a
gémkar létráin, de közülük egyidejűleg csak két-két (2) személy tartózkodhat az egyes
létraszegmenseken (lásd: ábra).

•

A mentőplatform maximális terhelése két (2) személy, vagy 180 kg.

•

Mindig a maximális munkakosár terhelést kell kiválasztani (500 kg).

•

A létrák használata esetén a letámasztó lábakat a munkatartomány oldalán teljesen ki kell
engedni.

FIGYELEM!

Tilos a karok működtetése, abban az esetben, ha a létrakészlet vagy a
mentőpadló üzemben van.
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VÍZVEZETÉKRENDSZER
A berendezés hátsó felén találhatók a vízcsatlakozók. A csővezeték rendszer két vízleeresztő
szeleppel is rendelkezik, melyek közül az egyik a berendezés hátsó felén található bevezető
csövön került felszerelésre, a másik pedig a munkakosár csövén van. A munkakosár felvezető
csöve egy 21/2"-os csatlakozóval rendelkezik, és a munkakosár alatt találhatók a vízpermet
szóró fejek.
A vízrendszer használata során az alábbiakat kell figyelembe venni:
•

Ha külső pumpával vezetünk vizet a rendszerbe, akkor a szállítási nyomásnak nem
szabad meghaladni a 16 bar nyomásértéket.

•

Amennyiben vizet vezetünk a rendszerbe, akkor a betáplálást szabályozó szelepet
lassan kell kinyitni, és nyitva kell lenni a vízágyú felvezető csöve szelepének is, azért,
hogy a levegő szabadon távozhasson a csővezetékből, és elkerüljük a nyomólöketeket,
ill. a hírtelen nyomásváltozást.

•

A szelepeket mindig lassan nyissuk ki és zárjuk el a nyomási löketek megelőzése
érdekében.

•

A vízvezetékrendszer használata után minden vízleengedő szelepet ki kell nyitni, hogy a
teljes vízmennyiség szabadon kifolyhasson a csővezetékekből. A vízleengedő szelepeket
mindig nyitva kell hagyni, ha nem használjuk a vízvezetékrendszert.

•

Ha a vízvezetékrendszerben a maximális víznyomás uralkodik, és a gém- és
kosárkarokat is mozgatni kell, - különösen akkor, ha a teleszkópokat be kell húzni -, a
vízágyú szelepének nyitva kell lenni, a csővezetékekben létrejövő túlnyomás
megakadályozása érdekében.

•

Ha a karokat menetállásba kell mozgatni, akkor a vízágyúnak is szállítási helyzetben
(alul és kifelé) kell lenni.

•

Amennyiben a vízágyút és a vízpermet szóró berendezést ± 0° C hőmérséklet alatt
használjuk, arra is kell ügyelni, hogy ne kerüljön túl sok víz a berendezésre, pl. szélhatás
következtében, és ne csapódjon le víz, ill. ne képződjön jég. Figyelemmel kell kísérni a
munkakosáron való jégképződést is a túlterhelés megakadályozása érdekében.
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EMELŐSZEMEK

Az egyik emelőszem a gémkar első teleszkópegységének a végén van, a másik pedig a
munkakosár padlószintjén.
Emelőszem a gémkaron:
•

A maximális terhelés nem haladhatja meg a 2000 kg-t.

•

A munkakosárnak üresnek kell lenni.

•

A gémkar teleszkópegységének teljesen behúzott állapotban kell lenni. Nincs korlátozás
a kosárkar tekintetében. Gondoskodni kell arról, hogy az emelőkötél, vagy az emelendő
teher ne sértse meg az emelőkosarat.

•

Ha az emelőszemet használjuk, akkor a munkatartomány felöli oldalon lévő
letámasztóknak teljesen kiengedett állapotban kell lenni.

Emelőszem a munkakosár padlószintjén:
•

A maximális terhelés nem haladhatja meg a 500 kg-t.

•

A munkakosár aktuálisan kiválasztott terhelhetőségi értékét figyelembe kell venni.

FIGYELEM!

Ha az emelőszemmel együtt egy, a munkakosárból működtetett
emelőhorgot is használunk, akkor előzőleg meg kell győződni arról,
hogy nem léptük-e túl a kiválasztott, maximálisan megengedett
kosárterhelhetőségi értéket.
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ELŐKÉSZÜLETEK A JÁRMŰ VEZETŐFÜLKÉJÉNEK BILLENTÉSÉHEZ
1.
2.
3.
4.
5.

Kapcsoljuk be a mellékhajtóművet.
Kapcsoljuk be a főáramot.
Az RPM - kapcsolót kapcsoljuk I - állásba.
Az emelőkosaras emelőt támasszuk le, és szintezzük ki (lásd: LETALPALÁS).
Az RPM - kapcsolót kapcsoljuk O – állásba.

6.

A gémkart (1. kar) emeljük fel a forgótoronytól számítva ∼1 m-es magasságra (lásd:
KAR- ÉS FORGÓMOZGÁSOK), és állítsuk le a motort.

7.

A továbbiakban a gépjármű gyártójának a vezetőfülkére vonatkozó utasításai szerint
járjunk el.
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VÉSZLEERESZTŐ- ÉS BIZTONSÁGI ELZÁRÓ SZELEPEK

1.

Leeresztő szelep vészhelyzetben.

2.

Biztonsági elzáró szelepek.

A elzáró szelepek a főhengerre vannak felszerelve, és meggátolják, hogy egy esetleges
tömlőszakadás, vagy csőtörés esetén a gém lesüllyedjen, vagy a letámasztások
felemelkedjenek.
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BRONTO TELECONTROL GSM-MODEM KAPCSOLAT
A Bronto TeleControl GSM-modem kapcsolat egy olyan rendszer, ami a GSM 900 mobiltelefon
hálózatot használja. Ez lehetővé teszi az emelőkosár vezérlésének távdiagnózisát, valamint a
paraméterek megváltoztatását, anélkül, hogy a Bronto karbantartó személyzete a helyszínen
tartózkodna. A rendszer egyrészt, a kosaras emelőbe beépített, és a kosaras emelő
vezérlőegységére csatlakoztatott modemből, másrészt, egy a Bronto karbantartó központban
telepített modemből, valamint egy összekötést biztosító számítógépből áll.
A karbantartó személyzet egy része mobil rendszerekkel van ellátva, ami lehetővé teszi
számukra a GSM 900-as mobiltelefon-rendszer vételi tartományán belül a kapcsolat
létrehozását, a Bronto TeleControl rendszerrel felszerelt kosaras emelővel.
A modemes összeköttetés lehetővé teszi
megváltoztatását:
•
Mozgási sebességek.
•
Gyakorlósebesség.
•
Véghelyzetek csillapítása.
•
Sebességek felgyorsítása és lelassítása.
•
Érzékelők kalibrálása.

többek

között

az

alábbi

paraméterek

Az ügyfél által teljesítendő feltételek:
A Bronto TeleControl rendszer használatának feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen egy
mobiltelefon szerződéssel.
A mobiltelefon szerződésnek az alábbi követelményeknek kell eleget tennie:
•
A szerződés típusa GSM 900.
•
Beérkező adatok fogadhatósága (külön telefonszám).
•
Adatátviteli sebesség 9600 kb/s.
Ajánlatos a szerződéskötéskor csak a befogadásra alkalmas szám megnyitása.
Kérjük az ügyfelet, hogy a szerződés megkötését követően juttassa el a szerződés egy
másolati példányát, és a szerződéskötéskor kapott SIM - kártyát a Bronto karbantartási
központjába. A SIM - kártya PIN – kódját, a szerződéskötést követően nem szabad
megváltoztatni.
A mobiltelefon szerződéskötés során kapott szám tárolásra kerül a BRONTO SKYLIFT
adatbankjában.
A BRONTO TeleControl modemes összeköttetés feltétele, hogy érvényes szerződés legyen az
ügyfél és a Bronto Skylift cég között.
A kapcsolat létrehozása a kosaras emelővel
Ha paramétereket kell megváltoztatni, vagy egy olyan hibát kell megszüntetni, amit normál
eljárás során nem lehetett elhárítani, akkor először is kapcsolatot kell teremteni a legközelebbi
Bronto karbantartási központtal. Ennek során meg kell adni a kosaras emelő szériaszámát.
A következőképpen kell eljárni:
1.
Be kell kapcsolni a kosaras emelő főáram ellátó rendszerét, amennyiben az nem
veszélyeztet személyeket vagy tárgyakat.
2.
Fel kell hívni a Bronto karbantartási központját.
3.
A Bronto karbantartási központ felveszi a kapcsolatot a kosaras emelővel. A kijelzőn
megjelenik a kapcsolat létrejöttét ábrázoló jelkép.
4.
Ezt követően követni kell a karbantartó személyzet utasításait.
Ha egy, a teljes kijelző egységet betöltő GSM szimbólum jelenik meg a kijelzőn, akkor
haladéktalanul meg kell szakítani a kosaras emelővel való munkavégzést, és várni kell a
karbantartási központ további utasításaira. A kosaras emelő vezérlőrendszere ilyenkor átváltott
diagnosztikai- és kalibrálási üzemmódra.

91

KEZELÉSI UTASÍTÁS

KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK

A berendezéshez a következő kiegészítő egységek tartoznak:
•

Kisegítő motor: Kohler CH 15

•

Vízágyú: Rantanen TR-75

•

Vízfúvóka: Skromatic 5055H

Figyelembe kell venni a használati útmutatókat:
Alaposan át kell tanulmányozni a kiegészítő egységek különböző használati utasításait.
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