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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
PODESTU RUCHOMEGO 

    SNORKEL  MB 20  /  MB 26
OSTRZEŻENIE !
Przed przystąpieniem do pracy użytkownik powinien zapoznać się  instrukcją obsługi i 
zasadami bezpiecznego użytkowania podestów ruchomych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie nie jest odizolowane . Zabroniona jest praca na urządzeniu jeżeli odległość od 
linii wysokiego napięcia jest mniejsza niż 3 metry.

Nie używaj podestu ani nie przemieszczaj się z podniesioną platformą jeżeli urządzenie nie 
znajduje się na twardym i poziomym podłożu.

Nie steruj platformą bez upewnienia się, że w pobliżu nie ma przeszkód.

Zabronione jest wspinanie się na barierki ochronne.

ZABRONIONE JEST używanie podestu bez pasów zabezpieczających oraz z barierką 
wejściową w pozycji podniesionej.

ZABRONIONE JEST podchodzenie innych osób poza personelem obsługującym do podestu 
na odległość mniejszą niż 1 metr.

NIE podejmuj pracy bez zbadania terenu wokół podestu.

ZABRONIONE JEST przekraczanie dopuszczalnego udźwigu podestu – 215 kg.

UMIEŚĆ ładunek równomiernie na platformie.

ZABRONIONE JEST przymocowywanie banerów, flag lub sznurów do kosza lub masztu.

ZABRONIONA JEST obsługa podestu przez osoby nieuprawnione i niezdolne do prac 
wysokościowych.

ZABRONIONA JEST jazda podestem po miękkim i nierównym podłożu lub podłodze która 
nie utrzyma nacisku 15kg/cm2.

ZABRONIONE JEST używanie podestu przy sile wiatru przekraczającej 12,5 m/sek  /stopni 
w skali Beauforta/.

ZABRONIONE JEST używanie drabin lub rusztowań na platformie.

ZABRONIONE JEST doczepianie ładunków, powiększanie wymiarów platformy lub też 
używanie podestu jako dźwigu.

ZABRONIONE JEST wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w szczególności 
mających wpływ na bezpieczeństwo podestu.
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SPRAWDŹ podest dokładnie, czy nie wystąpiły pęknięcia konstrukcji, wycieki na 
przewodach lub czy nie ma luźnych kabli. NIE UŻYWAJ uszkodzonego urządzenia.

ZABRONIONE JEST schodzenie po konstrukcji urządzenia.

ZABRONIONE JEST serwisowanie urządzenia z podniesioną platformą bez jej 
zablokowania.

ZABRONIONE JEST ładowanie akumulatorów w pobliżu otwartego ognia lub iskier.

ZABRONIONE JEST zastępowanie jakiejkolwiek części podestu inną niż oryginalna część  
UpRight lub zalecana przez niego.

ZABRONIONE JEST przechowywanie podestu z podniesioną platformą lub z 
odblokowanymi hamulcami.

ZABRONIONE JEST korzystanie z innej niż awaryjna funkcji podestu gdy brzmi alarm 
ostrzegawczy.

WPROWADZENIE

Ten podręcznik zawiera wykaz wszystkich procedur związanych z inspekcją, transportem 
oraz bezpieczną obsługą podestów ruchomych typu MB 20 i MB 26.

Celem urządzeń typu MB 20/26 jest zapewnienie szybkiego dostępu w pracy na wysokości.
Podest może być używany wyłącznie na twardym i poziomym podłożu.

NIE UŻYWAJ podestu na miękkim podłożu lub przy nachyleniu terenu powyżej 2 stopni.

NIE UŻYWAJ urządzenia do podnoszenia towarów ani osób poza standardowym 
przeznaczeniem i nie przekraczając dopuszczalnego udźwigu, tj. 215 kg.

NIE WCHODŹ na platformę z innej konstrukcji lub platformy.

STEROWANIE Z PLATFORMY odbywa się za pomocą proporcjonalnego joystika, który 
steruje funkcjami podnoszenia, jazdy oraz skrętu. W joystiku znajduje się dźwignia blokady, 
która uruchamia wszystkie funkcje sterowania.

STEROWANIE Z PODWOZIA odbywa się za pomocą przełączników wyboru funkcji z 
zadaną / regulowaną  prędkością, bez możliwości sterowania jazdą i skrętem.
Sterowanie z podwozia używane jest głównie dla celów kontrolnych i serwisowych, nie 
powinno być używane z personelem na platformie chyba że w sytuacji awaryjnej.

ZESPÓŁ PODNOSZĄCY składa się z wysięgnika oraz zespołu masztów. Siłownik 
podnoszenia znajduje się wewnątrz masztu. System łańcuchów oraz pasów zapewnia 
bezpieczne podnoszenie oraz opuszczanie kolejnych elementów konstrukcji.
Siłownik wysięgnika steruje wysięgnikiem oraz platformą.

ŁOŻYSKO OBROTOWE pozwala na obrót całości konstrukcji zapewniając wysięg boczny 
podestu, do 2.6 lub 3 metrów.
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ŹRÓDŁEM ZASILANIA podestów jest zestaw  akumulatorów  uruchamiających 
elektrohydrauliczną pompę.
  

OPIS URZĄDZENIA

Podest ruchomy MB20/26J to samojezdny podnośnik koszowy. Został 
zaprojektowany do podnoszenia osób zgodnie z danymi podanymi w tabeli. 
Maszyna przed użyciem musi zawsze stać na stabilnym i równym podłożu. 

TRANSPORT
Przed transportowaniem lub podnoszeniem podestu ruchomego zapoznaj się z jego masą.
Istotne jest iż środek ciężkości urządzenia znajduje się około 80 cm ponad ziemią, w 
płaszczyźnie łańcucha znajdującego się z tylu masztu.

MB 20J / wersja CE /  -  2590 kg
MB 26J / wersja CE /  -  2660 kg

WÓZEK WIDŁOWY

Upewnij się że podest znajduje się w pozycji 
złożonej oraz że mechanizm zabezpieczający 
prze nierównościami terenu został całkowicie 
cofnięty.
Ustaw widły tak by odległość między nimi 
wynosiła 800mm umieszczając widły jak 
najbliżej kół przednich / rysunek /.

Nigdy nie używaj wózka widłowego z 
przodu lub z tyłu, wyłącznie z boku podestu.
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Użyj maksymalnego przechyłu wózka widłowego najwcześniej jak to będzie możliwe.
Podczas jazdy na nierównym terenie lub pochyłościach zaleca się przywiązanie struktury 
wysięgnika podestu do wózka.

DŹWIG

Procedury przy użyciu dźwigu:
Podnieś wysięgnik by zwolnić pasy mocowania.
Użyj czterech pasów przymocowanych do 
dźwigara, zalecany udźwig każdego pasa 
powinien wynosić 2 tony a długość pasa min. 2 
metry. Podest może ulec uszkodzeniom jeżeli nie 
zostanie użyty dźwigar / rysunek /.
Mocuj pasy wyłącznie do przystosowanych do 
tego celu uchwytów.
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CIĘŻARÓWKA

Dzięki dużej zdolności pokonywania 
wzniesień podest może sam wjechać na lawetę
o nachyleniu do 14 stopni.
Zaleca się odwrócenie podestu tyłem w celu 
wjechania na lawetę, aby potem przodem 
zjechała po rampie w miejscu przeznaczenia.
Przy większym nachyleniu lawety zalecane 
jest użycie wciągarki, przy zastosowaniu 
minimalnej prędkości wciągania.
Gdy podest znajdzie się na lawecie powinien 
zostać zabezpieczony poprzez umieszczenie 
blokad pod kołami oraz przywiązanie podestu 
przy użyciu uchwytów mocujących / rysunek /.

Nie wiąż podestu pasami przez kosz, drabinkę lub wysięgnik może spowodować to 
uszkodzenie konstrukcji podestu.

HOLOWANIE

Hamulce są automatycznie uaktywniane przy zatrzymaniu urządzenia lub przy utracie 
zasilania.
Aby holować lub wciągnąć podest na lawetę konieczne jest hydrauliczne obejście zaworów 
kontrolnych w celu zwolnienia hamulców.
  
Procedury są następujące / rysunek /:
1. opuść całkowicie maszt oraz wysięgnik i

obróć do pozycji spoczynkowej
2. wyłącz sterowanie z platformy do pozycji

WYŁ. I wyjmij kluczyk
3. zdejmij tylną pokrywę z podwozia i

zlokalizuj blok zaworów
4. ręczny zawór zaznaczony na rysunku „A”

powinien zostać całkowicie obrócony
zgodnie ze wskazówkami zegara w celu
zamknięcia, zaś zawór oznaczony „B”
otwarty poprzez obrót przeciwny do ruchu
zegara

5. użyj ręcznej pompki /czerwona/ kilka razy
by wywołać wystarczające ciśnienie do     
oderwania /oddzielenia płaszczyzn hamulców, hamulce te są integralną częścią silników 
hydraulicznych jazdy

Teraz można bezpiecznie holować lub wciągać urządzenie.

OSTRZEŻENIE !
Ryzyko poważnego okaleczenia.
Zwolnienie hamulców spowoduje niekontrolowany ruch podestu na pochylonej powierzchni.
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6. po zakończeniu holowania wykonaj czynności przeciwne z zaworami ręcznymi A i B

Ręczna pompka nie może zostać użyta jeżeli zawory powrócą do normalnej pozycji.

PO CODZIENNYM UŻYCIU:

1/. Upewnij się, że platforma jest całkowicie opuszczona.

2/. Zaparkuj podest na twardym i poziomym podłożu.

3/. Obróć kluczyk w stacyjce do pozycji WYŁ. i wyjmij go.

4/.  Włącz akumulatory do ładowania.

DŁUGOTERMINOWE PRZECHOWYWANIE

Zabezpieczenia
1. Wyczyść i pomaluj uszkodzone powierzchnie.
2. Napełnij zbiornik oleju do właściwego poziomu z platformą całkowicie opuszczoną.
3. Pokryj odsłonięte partie tłoków cylindra uniwersalnym smarem.
4. Pokryj odsłonięte nie pomalowane metalowe powierzchnie lekkim olejem.
5. Jeżeli to możliwe przykryj podest pokrowcem, zaleca się przykrycie minimum zespołu 

masztu i wysięgnika. Zabezpieczy to maszt, akumulatory i zespół podwozia przed 
wilgocią.

Akumulatory
1. Odłącz akumulatory.
2. Odłącz klemy akumulatorów i 

zabezpiecz taśmą trzpienie w 
celu izolacji.

3. Lepsza żywotność akumulatorów
oraz ich wydajność zapewniona 
jest przez ich stałe użytkowania. 
Zaleca się używania 
akumulatorów w przypadku 
zaprzestania użytkowania 
podestu przez okres minimum 2 
tygodni.

OSTRZEŻENIE !
Ryzyko poważnego okaleczenia
Zachowaj szczególną ostrożność przy przenoszeniu i obsłudze akumulatorów.

8



KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

Ta kontrola powinna być przeprowadzana codziennie przed przystąpieniem do pracy.

Procedura kontroli bezpieczeństwa:

1. Zdejmij tylne pokrywy podwozia. 

2. Upewnij się, że maszt i wysięgnik są całkowicie opuszczone. Sprawdź poziom oleju w 
zbiorniku, olej powinien być widoczny na bagnecie. W razie potrzeby dolej oleju ISO 46.

3. Skontroluj obszar podwozia, sprawdź czy nie wystąpiły wycieki, luźne elementy, 
uszkodzenia konstrukcyjne. Sprawdź podłączenie przewodów do zaworów.

4. Otwórz drzwiczki z obu stron pokrywy górnego masztu. Upewnij się, że został odłączony 
przewód zasilania prostownika. Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorach.

5. Sprawdź stan akumulatorów.  

6. Pulpit naziemny.

Opis funkcji:

1. Wyłącznik STOP 

2. Przełącznik kluczykowy 

wyboru miejsca sterowania

3. Manipulator prędkości

4. Przełącznik wyboru funkcji

5. Aktywator

6. Programator Ez Snorkel

7. Przed uruchomieniem dowolnej funkcji sprawdź czy oba wyłączniki awaryjne STOP są 
zamknięte / obrót zgodnie ze wskazówkami zegara /.
Wykonaj poniższe czynności sterując z podwozia. Nie wchodź na platformę.
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Obróć kluczyk w stacyjce do pozycji PODWOZIE wybierając jeden z trzech 
przełączników wyboru funkcji..

8. SPRAWDZENIE WYSIĘGNIKA
Podnieś wysięgnik całkowicie. Sprawdź działanie zaworu awaryjnego opuszczania, 
upewnij się, że wysięgnik nie opuszcza się po zwolnieniu dźwigni awaryjnej. Opuść 
wysięgnik całkowicie używając normalnego sterowania z PODWOZIA.

9. SPRAWDZENIE MASZTU - łańcuchy
Podnieś maszty około 30 cm powyżej 
pozycji spoczynkowej. Sprawdź właściwe 
ułożenie łańcuchów. Podnieś maszty na 
pełną wysokość i sprawdź naprężenie 
każdego łańcucha podnoszącego. Każdy 
łańcuch w parze powinien przenosić ciężary.
Używając ręcznej wagi sprężynowej lub 
dynamometru przyłóż nominalną siłę około 
10 kg. Do każdego z łańcuchów w parze. 
Przyłóż masę w połowie długości łańcucha. 
Zwróć uwagę na odchył łańcucha od masztu.
Wyreguluj naciąg tak aby odchyły na 
łańcuchach były zbliżone. Dokręć śruby do 

70Nm.
Nałóż cieniutką warstwę smaru na łańcuchy za pomocą małego pędzelka.

UWAGA:
Zbyt silny naciąg łańcucha spowoduje niepotrzebne podniesienie masztu a tym samym 
zwiększenie wysokości maszyny w stanie złożonym.

SPRAWDZENIE MASZTU – Pasy
Funkcją pasów jest zapewnienie właściwego i kolejnego zejścia poszczególnych sekcji 
masztu oraz zabezpieczenie masztu przed opuszczaniem się w przypadku gdyby platforma
lub wysięgnik napotkały na zewnętrzną przeszkodę.
Unieś maszt około 30 cm . Sprawdź naciąg zewnętrznych śrub. Pociągnij pas i upewnij się
że jest on zabezpieczony.
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Awaryjne opuszczanie
Sprawdź funkcję awaryjnego opuszczania masztu. Otwórz lewe drzwiczki w pokrywie masztu
i zlokalizuj dźwignię zaworu.

Przed obróceniem wieży całkowicie opuść maszt oraz wysięgnik.
Wciśnij przycisk awaryjny STOP w celu uniknięcia przypadkowych ruchów roboczych. 

10. Podnieś całkowicie wysięgnik. Sterując z poziomu podwozia obróć maszt o około 90 
stopni. Sprawdź właściwe usytuowanie przewodów i kabli. Obróć o 180 stopni w obu 
kierunkach.

11. STEROWANIE Z PLATFORMY

Powtórz funkcje sterowania masztem, wysięgnikiem i obrotem z poziomu platformy. 
Upewnij się, że naciśnięcie przycisku awaryjnego STOP powoduje zablokowanie funkcji 
z joystika.
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12. JAZDA Z OPUSZCZONĄ PLATFORMĄ
Funkcja jazdy jest dostępne wyłącznie sterując z poziomu Platformy. Uruchomienie 
jakiejkolwiek funkcji następuje wyłącznie po naciśnięciu dźwigni blokady na joystiku. 
Wybierz funkcję JAZDA, a następnie wychylając joystik możesz jechać do tyłu lub do 
przodu. Natychmiast wysunie się zabezpieczenie przed nierównościami terenu. 
Osiągnięcie pełnej prędkości jazdy nastąpi po upływie około 3 sekund. Upewnij się, że 
działa alarm ruchu podczas jazdy podestu.
Sprawdź czy podest porusza się z pełną prędkością przy wyborze funkcji 
STANDARDOWA PRĘDKOŚĆ lub ze zmniejszoną prędkością przy funkcji 
SPECJALNA PRĘDKOŚĆ.

13. JAZDA Z PODNIESIONĄ PLATFORMĄ
Z masztami w pozycji podniesionej możliwa jest jazda ze zredukowaną prędkością . 
Zwróć uwagę, że gdy maszty są podniesione mechanizm zabezpieczający przed 
nierównościami terenu powinien być całkowicie rozłożony także podczas jazdy ze 
zredukowaną prędkością.

OSTRZEŻENIE !
Zredukowana prędkość jazdy oraz właściwe rozłożenie mechanizmu zabezpieczającego 
przed nierównościami terenu to kluczowe cechy właściwego działania podestu.
Należy unieruchomić podest w przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania jednej z
powyższych funkcji.

DZIAŁANIE
Przed uruchomieniem podestu należy przeprowadzić wstępną kontrolę działania 
poszczególnych sekcji podestu / opisane na poprzednich stronach /.

STEROWANIE Z POZIOMU PLATFORMY

12



STEROWANIE Z POZIOMU PODWOZIA

Opis funkcji:

1. Wyłącznik STOP 

2. Przełącznik kluczykowy 

wyboru miejsca sterowania

3. Manipulator prędkości

4. Przełącznik wyboru 

funkcji

5. Aktywator

6. Programator Ez Snorkel



PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE PLATFORMY

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa urządzenia .

OSTRZEŻENIE !
Upewnij się że inna osoba nie znajduje się w pobliżu urządzenia. Zwróć uwagę na 
wysuwany mechanizm zabezpieczający przed nierównościami terenu.
Rozejrzyj się wokół zanim rozpoczniesz podnoszenie lub jazdę.
Nie przeciążaj platformy.
Nie używaj urządzenia w odległości mniejszej niż 3 m od linii wysokiego napięcia.
TEN PODEST NIE JEST ODIZOLOWANY.

UWAGA:
Sterowanie z podwozia używaj wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Nie zostawiaj 
zapasowego kluczyka w dolnej konsoli. Używanie pojedynczego klucza zapewni całkowitą 
kontrolę nad podestem osobie na platformie.

1. Wejdź na platformę, zabezpiecz wejście oraz podnieś i zablokuj drabinkę wejściową.

2. Zastosuj się do wszystkich lokalnych zasad bezpieczeństwa dla prac na wysokości. 
Długość pasów bezpieczeństwa nie powinna przekraczać 1 metra.

3. Upewnij się że przełącznik WŁ/WYŁ/AWARYJNA znajduje się w pozycji WŁ a 
wyłączniki awaryjne STOP są odblokowane.
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4. Upewnij się , że świeci się dioda wskaźnika akumulatorów.

5. Sprawdź czy działa alarm na pochyłościach. Żadna z funkcji podestu nie powinna być 
aktywna jeżeli podest nie jest na poziomym podłożu.

JAZDA Z OPUSZCZONĄ PLATFORMĄ

1. Upewnij się, że oba wyłączniki awaryjne STOP są zwolnione.

2. Wejdź na platformę, ustaw kluczyk w pozycję WŁ a przełącznik wyboru funkcji w 
pozycję JAZDA.

3. Rozejrzyj się wokół dla bezpieczeństwa własnego i innych. Sprawdź teren po którym 
będziesz się przemieszczać.

4. W celu skrętu w prawo lub lewo użyj przełącznika znajdującego się w główce joystika. 
Upewnij się, że koła skręcają we właściwym kierunku.

JAZDA Z PODNIESIONĄ PLATFORMĄ

NIEBEZPIECZEŃSTWO !
Jeżeli podest zatrzyma się i zabrzmi alarm przechyłu natychmiast opuść platformę.
Korzystając z funkcji pozycja AWARYJNA przesuń urządzenie na poziomy teren 
zanim ponownie podniesiesz platformę.

Jazda z podniesioną platformą może się odbywać jedynie po twardym i poziomym podłożu.

UWAGA:
W pozycji z podniesioną platformą podest będzie się poruszać ze zredukowaną prędkością.

1. Sprawdź teren po którym będziesz się poruszać. Rozejrzyj się wokół dla bezpieczeństwa 
własnego i innych.

2. Upewnij się, że w czasie jazdy mechanizm zabezpieczający przed nierównościami terenu 
pozostaje w stanie rozłożonym.

SYTUACJE AWARYJNE

W sytuacjach awaryjnych należy natychmiast nacisnąć wyłącznik awaryjny STOP.
Spowoduje to natychmiastowe odcięcie zasilania. 
Aby przywrócić zasilanie należy obrócić wyłącznik zgodnie ze wskazówkami zegara, jednak 
należy to zrobić dopiero gdy będzie to bezpieczne.

Jeżeli brzmi alarm normalne sterowanie zostanie zablokowane. Nastąpi to z powodu 
uaktywnienia Czujnika Przechyłu .
W takiej sytuacji należy opuścić urządzenie do pozycji złożonej. Następnie przesunąć podest 
na równe i stabilne podłoże.  
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Zwróć uwagę że w czasie sterowania awaryjnego będzie się ono odbywać z zadaną 
zredukowaną prędkością. Przy sterowaniu awaryjnym nie jest aktywna funkcja 
podnoszenia, jedynie opuszczania.

Awaryjne Opuszczanie  / ręczne /

Jeżeli nie będzie możliwe uruchomienie urządzenia w pozycji podniesionej poproś drugą 
osobę o opuszczenie platformy z podłoża przy użyciu zaworów awaryjnego opuszczania.

W pierwszej kolejności należy opuścić zespół masztu.

Zlokalizuj czerwoną dźwignię otwierając drzwiczki po lewej stronie pokrywy masztu. 
Pociągnij dźwignię, maszt powinien zacząć się opuszczać. Zwolnienie dźwigni spowoduje 
zatrzymanie.
Po całkowitym opuszczeniu masztu, rozpocznij opuszczanie wysięgnika poprzez zdjęcie 
tylnej pokrywy podwozia i zlokalizowanie zaworu awaryjnego opuszczania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO !
W czasie wykonywania tych czynności należy zwrócić szczególną uwagę by osoba na 
ziemi nie została uderzona przez wysięgnik lub platformę.
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OBRÓT RĘCZNY

1. Opuść całkowicie maszt i wysięgnik przed obróceniem konstrukcji. Naciśnij wyłącznik 
awaryjny STOP aby uniknąć niekontrolowanych ruchów.

2. Zlokalizuj otwór znajdujący się z tyłu przedniego prawego koła. Użyj klucza nasadowego 
7/8 cala  aby obrócić zespół podnoszący.
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DANE TECHNICZNE

        MB  20 N        MB 26
Cykl pracy 45% w ciągu 8 h 45% w ciągu 8 h
Wymiar platformy  770 x 730 mm  770 x 730 mm
Maksymalny udźwig platformy     215 kg    215 kg
Liczba osób na platformie      2  osoby

1 osoba przy pracach na 
zewnątrz

   2 osoby
1 osoba przy pracach na
zewnątrz

Max. wysokość platformy
Max. wysokość robocza
Wysokość platformy przy max. wysięgu

6,10m 
8.10 m
5,04 m

    7.75 m
    9.75 m
    6.51 m    

Max wysięg boczny      2.64 m     3.00 m
Wymiary:
- długość
- szerokość
- wysokość

2,430 m
0.810 m
2,013 m

2,800 m
1,010 m
2,010 m

Prześwit podwozia
Rozstaw kół
Obrót
Masa całkowita
Max prędkość jazdy – złożony
Max prędkość jazdy – podniesiony
Zdolność pokonywania wzniesień
Zewnętrzny promień skrętu

       90 mm
   1465 x 708 mm
   360 st. /niepełny/
      2590 kg

3.3 km/h
0.60 km/h
25 %
1.90 m

     90 mm
   1465 x 890 mm
   360 st. /niepełny/
      2660 kg
      3.13 km/h
      0.60 km/h
      25 %
     1,93 m

Zasilanie

Prostownik
System sterowania

 Akumulatory  
  4 x 6V x 375 Ah
24V x30Amp 220V 50Hz
joystik , przełączniki 
wyboru funkcji

Akumulatory
4 x 6V x 375 Ah
24Vx30Amp220V50Hz
joystik, przełączniki
wyboru funkcji

Ciśnienie w układzie hydraulicznym
Typ oleju hydraulicznego
Pojemność zbiornika
Hamulce

    220 bar
    ISO 46
    20 litrów
sprężynowe zwalniane
hydraulicznie

    220 bar
    ISO 46
    20 litrów
sprężynowe zwalniane
hydraulicznie

Opony 13.5 x 4 in  / z pełnej 
gumy, nie brudzące/

13.5 x 4 in / z pełnej 
gumy, nie brudzące /

Poziom hałasu    68dB      68 dB
Nacisk na koło 1300 kg 1300 kg
Wibracje nieakceptowalne dla maszyny 2,5m/sec. x2 2,5m/sec. x2

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
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CODZIENNA LISTA KONTROLNA DLA OPERATORA

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wymagana jest codzienna kontrola 
urządzenia.  Zawsze musi urządzenie przed uruchomieniem zostać poddane
kontroli. 

Komponent Inspekcja albo serwis TAK
AKCEPTOWALNE

NIE
NIEAKCEPTOWALNE

NAPRAWA

Instrukcja Obsługi Sprawdź czy znajduje się na 
urządzeniu

Akumulatory Sprawdź poziom elektrolitu.

Sprawdź połączenie 
przewodów

Podwozie Sprawdź połączenia i 
zabezpieczenia

Sprawdź spawy i uszkodzenia

Kabel sterujący Sprawdź kabel, złącza i 
mocowania

Kontroler Sprawdź poprawność ruchów

Silniki jazdy Sprawdź funkcje i wycieki

Konstrukcja 
unosząca

Sprawdź czy nie ma 
uszkodzeń

Opuszczanie 
awaryjne

Sprawdź poprawność 
działania

Elementy platformy Sprawdź czy nie ma 
uszkodzeń 

Olej hydrauliczny Sprawdź poziom oleju 
hydraulicznego

Pompa hydrauliczna Sprawdź połączenia i  czy nie 
ma wycieków

Układ hydrauliczny Sprawdź przewody 
hydrauliczne, czy nie ma 
wycieków

Napisy Sprawdź czytelność napisów 
informacyjnych i 
ostrzegawczych

Sprawdź czytelność oznaczeń 
na panelach sterowania

Kosz i barierki Sprawdź czy nie ma 
uszkodzeń oraz czy barierka 
bezpieczeństwa się opuszcza

Koła Sprawdź czy nie są 
uszkodzone
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KONSERWACJA

Każda osoba, która konserwuje, kontroluje, testuje lub naprawia
podest  musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Konserwacje
muszą być wykonywane przez personel konserwujący,
który jest wykwalifikowani do pracy na platformie przez uprawnienia Urzędu 
Dozoru Technicznego.

Przestroga
Prąd spawalniczy może być bardzo intensywny. Uszkodzeniu mogą wystąpić 
komponenty elektroniczne. Podłącz zacisk uziemienia jak najbliżej obszaru 
znajdującego się w obszarze spawanym. Odłącz kable akumulatora i inne
mikroprocesory i moduły sterujące silnika, przed spawaniem na maszynie.
Jeśli zajdzie konieczność spawania podnośnika koszowego, środki zaradcze jako
metodę naprawy, należy podjąć wszelkie środki ostrożności zapobiec 
uszkodzeniu obwodów elektronicznych i urządzeń. Obejmuje to między innymi:
odłączanie kabli akumulatora i urządzeń elektronicznych.
Nie modyfikuj tej platformy bez uprzedniego uzyskania zgody Działu Inżynierii 
Snorkel.
Modyfikacja może unieważnić gwarancję, co może mieć negatywny wpływ
na stabilność lub wpływać na charakterystykę operacyjną podnośnika 
koszowego.

Harmonogramy konserwacji
Snorkel ustanowił konserwację zapobiegawczą
harmonogram wykrywania wadliwych, uszkodzonych lub niewłaściwie
zabezpieczone części i podać informacje dotyczące smarowania
i inne drobne elementy konserwacyjne.
Harmonogram obejmuje:
- Codzienna kontrola przed uruchomieniem
- Częsta kontrola i konserwacja 90 dni lub 150 godzin
- Coroczna konserwacja - co 500 godzin

Codzienna kontrola przed uruchomieniem musi być wykonana przez:
przeszkoloną obsługę - OPERATORA. Wszystkie pozostałe czynności 
konserwacyjne i kontrolne muszą być wykonywane wyłącznie przez 
przeszkolonego technika serwisu – KONSERWATORA UTB.
Zachowaj kopię tych formularzy do swojej dokumentacji.
Uwaga: częstotliwość i zakres badań okresowych może zależeć od przepisów 
krajowych.
Wszystkie tabliczki i naklejki na maszynie muszą być na miejscu i czytelne. 
Skorzystaj ze strony z częściami „ naklejki".

19



Snorkel zaleca wykonanie dodatkowych kopii listy kontrolne kontroli i 
konserwacji, do użytku podczas przeprowadzania tych kontroli.

Ostrzeżenie
Podczas pracy zwiększa się ryzyko wypadku podnośnika koszowego, który jest 
uszkodzony lub działa nieprawidłowo. Może to spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia.
Wypadki. Nie obsługuj podnośnika, jeśli tak jest uszkodzony lub źle działający.
Napraw wszystkie usterki przed ponownym oddaniem do eksploatacji.

Informacje ogólne
Rysunki części znajdują się w sekcji Części napraw są przeznaczone do 
stosowania jako przewodnik dla prawidłowego demontażu maszyny i 
komponentów, a także części.

Niebezpieczeństwo
Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może mieć wystarczająca 
siłę, aby wstrzyknąć płyn do ciała. Poważna infekcja lub reakcja wystąpią, jeśli 
leczenie medyczne nie jest podane natychmiast. W przypadku obrażeń zawsze 
zgłoś to do UDT. 
W przypadku płynu hydraulicznego natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Zawsze patrz na rysunek instalacji hydraulicznej i schemat elektryczny przed 
usunięciem lub demontażem powiązanych części.
Podczas demontażu lub ponownego montażu komponentów wykonać krok 
proceduralny po kolei. Zawsze sprawdzaj swoją pracę, aby upewnić się, że nic
zostało przeoczone.
Podczas demontażu lub montażu należy pamiętać o następujących kwestiach
maszyny.
- Zawsze miej na uwadze wagę.
- Nigdy nie próbuj podnosić ciężkich przedmiotów bez pomocy urządzenia 
mechanicznego.

– Nie pozwól, aby ciężki przedmiot spoczywał w niestabilnym stanie.
- Zawsze upewnij się, że platforma robocza znajduje się w
pozycja złożona, zablokowana lub zdjęty ciężar za pomocą 
odpowiedniego urządzenia podnoszącego,  przed usunięciem elementu z 
maszyny.
- Przy podnoszeniu części maszyny upewnij się że odpowiednie 
blokowanie jest odpowiednio ustawione. 
- Jeśli część nie dają się usunąć, sprawdź, czy wszystkie przewody 
elektryczne, przewody hydrauliczne itp. zostały usunięte lub inne części 
nie przeszkadzają.
Przed przywróceniem części należy dokładnie sprawdzić czy  w 
momencie ponownego montażu nie występują zadziory lub zadrapania.
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KONSERWACJA PO 90 dniach lub 150h

Opis: Procedura Informacja OK

Struktura Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń i pęknięć 
spawów 

Siłownik skrętu Pierścienie osadcze siłownika sterującego 

Sprawdź, czy wszystkie elementy złączne 
są na swoim miejscu
i są ciasne 

Sprawdź poprawność działania 

Koła Sprawdź zużycie i uszkodzenia 

Rury i węże hydrauliczne Sprawdź, czy nie ma wycieków, zużycia i 
uszkodzeń 

Napęd hamulca 
silnikowego 

Sprawdź poprawność działania 

Pompa hydrauliczna Sprawdź, czy nie ma wycieków na 
powierzchniach współpracujących 

Napęd momentu 
obrotowego i koło 
kierownicze 

Dokręcić momentem śruby / nakrętki do 
właściwej wartości 

Przód 130 Nm 
Tył:  130 Nm  

Silniki jazdy Sprawdź, czy nie ma wycieków 

Ciśnienie w układzie – 
hydraulicznym - 

Sprawdź maksymalne ciśnienie w 
układzie 

MB26 -220 Bar (3190 p.s.i.)
MB20 -220 Bar (3190 p.s.i.) 

Ciśnienie w układzie - 
zwolnienie odciążające 

Sprawdź maksymalne ciśnienie w 
układzie 

MB26 -180 Bar (2610 p.s.i.)
MB20-155 Bar (2250 p.s.i.) 

Akumulatory Sprawdź po naladowaniu gestość 
elektrolitu

1.28 przy32.2° 

Naklejki i napisy Sprawdź kompletność i czytelność

Wieniec obrotowy Skontroluj pod względem uszkodzenia

Górne śruby wieńca obrotowego (20 szt.) 220Nm

Dolne śruby wieńca obrotowego (15 szt.) 220Nm

Układ hydrauliczny Sprawdź czy nie ma nieszczelności

Pierwszy maszt Sprawdź slizgi i uszkodzenia

Łańcuch Sprawdź naciąg, położenie, połaczenia i 
nasmaruj

Śruby bloku łożyska wału 
koła pasowego 

Sprawdź, czy wszystkie elementy złączne 
są na swoim miejscu
i są ciasne 

Silownik podnoszenia Sprawdź, czy nie ma wycieków, zużycia, 
uszkodzeń dla prawidłowego działania 

Maszt awaryjnego 
opuszczania 

Sprawdź poprawność działania 

Awaryjny zawór JIP Sprawdź poprawność działania 

Przewód sterujący Sprawdź ułożenie i ewentualne 
uszkodzenia

Sterowanie z dołu Sprawdź poprawność funkcji
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Sterowanie z kosza Sprawdź poprawność funkcji

Łańcuchy Sprawdź podkładki, połączenia, ułozenie

Olej hydrauliczny Sprawdź poziom Q8 Sprawdź oznaczenie na 
naklejce

Filtr oleju Wymień po pierwszych 50 h pracy 
następnie co 90 h lub 150h skontroluj filtr

Sprawdź filtr pod kątem obecności ciał 
obcych
może wskazywać wadliwe składniki 
układu hydr. 

W razie konieczności wymień.

Co 12 m-cy

Smarowanie Zgodnie z wytycznymi co 150h Sprawdź w instrukcji 
serwisowej stosowane smary i
miejsca smarowania

Łożyska ślizgowe Sprawdź ślizgi, powinny zostać 
wymienione co 24 m-ce lub 1500 
godzinach pracy.  

W przypadku pytań skontaktuj się z przedstawicielem firmy SNORKEL.

SKY LIFT sp. z o.o.
ul. Wrocławska 7
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 71 318 88 33
www.skylift.pl
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