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1 INLEDNING 

 
En hög säkerhetsnivå i arbetet är oumbärlig för att undvika allvarliga skador på sig själv och 
på andra personer.  
 
Därför är det viktigt att respektera VARNINGARNA och att noga läsa igenom denna 
handbok som innehåller grundläggande och noggrann information om det löpande och det 
extra underhållet. 
 
1.1 Syften och begränsningar för denna instruktionshandbok 
Denna instruktionshandbok vänder sig i huvudsak till ägaren av denna RÖRLIGA SKYLIFT 
och i allmänhet till alla personer som av olika skäl berörs av maskinens flytt (på väg eller 
inte), användning, övervakning och underhåll under hela maskinens livslängd tills den 
skrotas. 
Instruktionshandboken har som syfte att: 
 Beskriva den användning av skyliften som förutses av projektet. 
 Illustrera maskinens huvudsakliga tekniska egenskaper. 
 Tillhandhålla nödvändiga uppgifter för att berörd myndighet ska kunna fylla i 

"KONTROLLHÄFTET”. 
 Ge instruktioner för uppställning och användning av skyliften. 
 Beskriva säkerhetsanordningarna. 
 Ge instruktioner för det löpande underhållet och reparationer. 
 Vara ett stöd för utbildning av personalen. 
 Ge instruktioner för ifyllning av kontrollregistret. 
Denna handbok ersätter däremot absolut inte den erfarenhet som utsedd personal ska 
inneha sedan tidigare med liknande maskiner eller som kan erhållas på denna maskin 
under tillsyn av redan utbildad personal enligt instruktionerna i senare kapitel. 
Utöver att observera föreskrifterna i denna instruktionshandbok vid användning av skyliften 
ska man respektera samtliga säkerhetsföreskrifter som förutses av gällande lagstiftning i 
landet som maskinen används i. 
 

1.2 Var och hur instruktionshandboken ska förvaras 
 
Instruktionshandboken ska betraktas som en del av apparaten och därför ska den alltid 
förvaras för läsning och hänvisning ombord på skyliften, i avsett fack i manskapskorgen, 
eller inuti fordonshytten och i varje fall på skyddad och torr plats utan direkt solljus. 
Om handboken oavsiktligt förstörs ska man be CELA SRL om ett nytt exemplar. 
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1.3 Ändringar och tillägg i instruktionshandboken 
 
Handboken återspeglar teknikens ståndpunkt i den stund som skyliften släpptes ut på 
marknaden och kan inte betraktas som felaktig eller bristande enbart av det skäl att den 
uppdaterats med ändringar eller tillägg på grund av nya lagbestämmelser, uppdaterade 
harmoniserade standarder och/eller nya erfarenheter. 
CELA SRL förbehåller sig rätten att uppdatera sina produkter och tillhörande 
instruktionshandböcker till följd av nya tekniska kunskaper, nya erfarenheter och/eller 
ändringar i lagbestämmelserna utan någon som helst skyldighet att ingripa på tidigare 
marknadsförda maskiner och på deras handböcker. 
Hur som helst har CELA SRL rätten att göra ändringar och/eller tillägg i handböckerna för 
användning och underhåll för de produkter som marknadsförts tidigare när detta anses 
lämpligt. 
I så fall kommer de uppdaterade eller ändrade sidorna att överlämnas till maskinens första 
ägare. Dessa ska betraktas som en integrerad del av instruktionshandboken och ska 
förvaras omsorgsfullt tillsammans med detta häfte för att eventuellt överlämnas till ny ägare 
vid överlåtelse av PLEM. 
 

1.4 Ansvarsbegränsningar 
 
Som tillverkare avsäger sig CELA SRL allt ansvar för skador som orsakats av: 
 Felaktig användning av maskinen. 
 Användning av ej utbildad personal. 
 Användning som inte överensstämmer med gällande europeiska och/eller nationella 

säkerhetsföreskrifter. 
 På mark med olämpliga egenskaper. 
 Total eller delvis försummelse av föreskrifterna i denna handbok. 
 Försummelse av programmerade underhållsinstruktioner i denna handbok. 
 Ändringar eller reparationer som inte auktoriserats av tillverkaren. 
 Användning av reservdelar som inte är original och som inte anges i 

"RESERVDELSKATALOGEN". 
 Exceptionella händelser. 
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 OBS! LÄS IGENOM OCH FÖRVARA DEN NOGA! 

 

 
 

 Läs igenom användarinstruktionerna.  
 Operatören ska vara instruerad om maskinens användning, känna till dess maximala 

lyftförmåga och användningsbegränsningar, känna till säkerhetsföreskrifterna och 
följa dem noga. 

 Handboken är grundläggande för en korrekt användning och förvaring av maskinen.  
 
 
 
För reparation och besiktning ska du vända dig till företaget som har tillgång till kvalificerad 
personal och lämplig utrustning. 
 
Vår TEKNISKA KUNDSERVICE står till förfogande för förtydliganden och råd och om 
nödvändigt skickar vi ut vår personal på arbetsuppdrag. 
 
Enbart med originalreservdelar kan en god och långvarig funktion garanteras, så därför 
råder vi till att se i vår “RESERVDELSKATALOG”. 
 

 
 

 
  

I slutet på denna handbok finner du några formulär där man ska fylla i alla ingrepp, 
uppdateringar och ändringar som utförs under maskinens livslängd. På så sätt har både 
kunden och tillverkaren alltid tillgång till uppdaterad statistisk information om maskinen. 

 
 

INSTRUKTIONERNA I DENNA HANDBOK ERSÄTTER INTE, 
UTAN SAMMANFATTAR, KRAVET ATT FÖLJA GÄLLANDE 
LAGSTIFTNING OM SÄKERHET OCH 
OLYCKSFÖREBYGGANDE  
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2 ANMÄRKNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV SKYLIFTEN 

 
 

OBS! 

ATT ÖVERSKRIDA LASTEN SOM FÖRUTSES FÖR ARBETSRADIEN KAN ORSAKA 

STRUKTURELLA SKADOR OCH KAN MEDFÖRA ATT UTRUSTNINGEN TIPPAR 
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3 INLEDANDE INFORMATION 

 
3.1 Uppdateringar av handboken 
 
3.1.1 Giltighet 
 
Handboken återspeglar teknikens ståndpunkt i den stund som maskinen släpptes ut på 
marknaden och utgör en del av maskinen. Den överensstämmer med alla lagar, riktlinjer 
och standarder som gällde i den stunden och ska inte betraktas som olämplig bara för att 
den uppdaterats baserat på senare erfarenheter. 
Eventuella ändringar, anpassningar o.s.v. som utförs på maskiner som marknadsförs 
därefter tvingar inte tillverkaren att ingripa på utrustningar som levererats i ett tidigare 
tillfälle och inte heller att betrakta den och dess handbok som bristande och olämpliga. 
Eventuella integreringar i handboken som tillverkaren skickar ut till användaren ska förvaras 
tillsammans med handboken och därefter utgöra en del av den. 
 
3.2 Referensnormer 
 
Skyliftarna CELA har tillverkats i enlighet med följande standarder. 
 
DIREKTIV: 

 2006/42/EG (maskindirektivet) 
 2006/95/EG (lågspänningsdirektivet) 
 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) 
 2000/14/EG (bullerdirektivet) 

 
3.3 Tillämpade harmoniserade standarder 
 

 EN 12100-1:2005 Maskinsäkerhet (grundmetodologi) 
 EN 12100-2:2005 Maskinsäkerhet (tekniska principer) 
 EN 13857:2009 Skyddsavstånd för händer och armar 
 EN ISO 13850:2007 Nödstoppsutrustning 
 EN 349:2008 Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas 
 IEC/EN 60204-1 Maskinernas elutrustning 
 DIN 15018 blad 3 Beräkning av stålkonstruktioner 
 DPR 303/56 Allmänna bestämmelser för arbetshygien 
 DLgs 81/2008 Om skydd för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
 EN 954-1:1998 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem 
 EN 13849-2:2005 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem 
 EN 280:2009 Mobila arbetsplattformar 
 EN 12999:2002/A2:2009 Lyftkranar – Lastbilskranar 
 EN 982:1997 Säkerhetskrav för fluidsystem och deras komponenter 
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3.4 Antal förutsedda lastcykler enligt EN 280   
 
100 000 (t.ex 10 år, 50 veckor om året, 40 timmar i veckan, 5 cykler i timmen) 
 
Inom detta antal cykler ska en noggrann och fullständig besiktning av konstruktionen 
utföras.  
 
Om maskinen arbetar under särskilt svåra förhållanden (t.ex alltid med maximal last, helt 
utsträckt o.s.v.) ska besiktningen utföras tidigare (be tillverkarföretaget utvärdera 
maskinen).  
 
Vi rekommenderar att låta tillverkarföretaget utföra en fullständig kontroll var 1 500 - 
4 500 timme  
 
3.5 Färre cykler för maskiner som är auktoriserade för tyngre laster   

 
66 000 (t.ex 6 år, 48 veckor om året, 40 timmar i veckan, 5 cykler i timmen) 
Inom detta antal cykler ska en noggrann och fullständig besiktning av konstruktionen 
utföras.  
 
Om maskinen arbetar under särskilt svåra förhållanden (t.ex alltid med maximal last, helt 
utsträckt o.s.v.) ska besiktningen utföras tidigare (be tillverkarföretaget utvärdera 
maskinen).  
 
Vi rekommenderar att låta tillverkarföretaget utföra en fullständig kontroll var 1000 - 
3000 timme  
 
Se “UNDERHÅLLSPROGRAM” 
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3.6 Användnings- och lagringsförhållanden  
 
CELA skyliftar är tillverkade för att arbeta i omgivningsförhållanden med följande 
egenskaper: 
 

 Drifttemperatur min -10°C max +40°C  
 Fukt 30% – 95% utan kondensering 
 Förvaringstemperatur min -30°C max +60°C. 

 
Vid driftförhållanden som skiljer sig från de som avses som standard kan man på begäran 
beställa specialutföranden. 
 
VIKTIGT: Använd inte i aggressiva omgivningar (t.ex. många timmar i närheten av 
havsmiljö). 
 
Om oljetemperaturen tenderar att överstiga 80° C är det nödvändigt att installera en 
värmeväxlare. 
 
3.7 Identifieringsuppgifter 
 
En skylt anbringad på svängtornet innehåller all information för identifiering av maskinen. 
 
OBS! Vid kontakt med tillverkaren ska man ange typ och serienummer. 
 

 
 

MODELL 

TILLVERKNINGSNUMMER 

TILLVERKNINGSÅR 

MASSA 

MARKLAST 

FOLK 

MAXIMAL STYRKA MANUELL 

MAXIMAL VINDHASTIAHET 

MAXIMAL VINKEL FRAME 
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3.8 Statiskt test 
 
Maskinen HAR MED GODKÄNT RESULTAT KLARAT det statiska testet som utförts (i 
enlighet med  EN280:2001/A2:2009) i två olika användningsförhållanden, med öppna 
stödben och med stängda stödben. Testet utförades på följande sätt: 
 
1) Med öppna stödben. 
 

- Stabiliserad maskin med stödbenen utdragna och breda. 
- Stabiliserad maskin med maximalt tillåten horisontell lutning ( +/-1°). 
- Helt upplyft teleskopbom och jibben parallell med marken. 
- Jibben helt utfälld och manskapskorgen vriden +/- 45°. 
-  Testlasten som tillämpats är lika med den nominella lasten plus de ökningar som 

förutses av EN280 (effekter från vind, stötar från operatörer, dynamiska effekter 
m.m.). 

- Långsam manövrering av maskinen längs hela arbetsområdet (minst 360°) genom 
att hela tiden hålla stödbenen mittemot bommen under kontroll och kontrollera att 
belastningen bibehålls. 

 
2) Med stängda stödben. 
 

- Stabiliserad maskin med stödbenen utdragna och smala. 
- Stabiliserad maskin med maximalt tillåten horisontell lutning ( +/-1°). 
- Helt upplyft teleskopbom och jibben parallell med marken. 
- Jibben helt infälld och manskapskorgen vriden +/- 45°. 
-  Testlasten som tillämpats är lika med den nominella lasten plus de ökningar som 

förutses av EN280 (effekter från vind, stötar från operatörer, dynamiska effekter 
m.m.). I detta fallet har vinden mindre effekt. 

- Långsam manövrering av maskinen längs hela arbetsområdet (minst 360°) genom 
att hela tiden hålla stödbenen mittemot bommen under kontroll och kontrollera att 
belastningen bibehålls. 

 
Maskinen klarar testet om det längs hela arbetsradien aldrig inträffar att två stödben höjs 
från marken samtidigt (alltså får högst ett stödben höjas åt gången beroende på bommens 
läge). 
 
 

3.9 STATISKT TEST 
 
Maskinen HAR MED GODKÄNT RESULTAT KLARAT det statiska testet som utförts (i 
enlighet med  EN280:2001/A2:2009) i de två möjliga användningsförhållandena: med helt 
öppna stödben och med stängda stödben. 
Testlasten som testerna har utförts med är lika med den nominella lasten plus de ökningar 
som förutses av EN280 (effekter från vind, stötar från operatörer, dynamiska effekter m.m.). 
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I de två olika förhållandena stabiliserades maskinen vid maximal tillåten horisontell lutning ( 
+/-1°) plus 0,5°. Manskapskorgen vreds till +/- 45° och testerna utfördes genom att 
långsamt vrida svängtornet längs hela arbetsradien (minst 360°) och genom att hela tiden 
hålla stödbenen mittemot bommen under kontroll och kontrollera att belastningen bibehålls. 
Testerna utfördes i följande arbetslägen: 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft, jibben parallell med marken och utfälld enligt den 

arbetsradie som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft och utdragen, jibben parallell med marken och 

utfälld enligt den arbetsradie som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft, jibben fullständigt lyft och utfälld enligt den 

arbetsradie som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft, jibben lyft och fullständigt utfälld till minsta vinkel 

som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 
Maskinen klarar testet om det längs hela arbetsradien aldrig inträffar att två stödben höjs 
från marken samtidigt (alltså får högst ett stödben höjas åt gången beroende på bommens 
läge). 
 

3.10 Överbelastningstest 
 
Maskinen HAR MED GODKÄNT RESULTAT KLARAT överbelastningstestet som utförts (i 
enlighet med  EN280:2001/A2:2009) i de två möjliga användningsförhållandena: med helt 
öppna stödben och med stängda stödben. 
Testlasten som testerna utfördes med är lika med den nominella lasten plus 25%. 
I de två olika förhållandena stabiliserades maskinen vid maximal tillåten horisontell lutning ( 
+/-1°) plus 0,5°. Manskapskorgen vreds till +/- 45° och testerna utfördes genom att 
långsamt vrida svängtornet längs hela arbetsradien (minst 360°) och genom att hela tiden 
hålla stödbenen mittemot bommen under kontroll och kontrollera att belastningen bibehålls. 
Testerna utfördes i följande arbetslägen: 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft, jibben parallell med marken och utfälld enligt den 

arbetsradie som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft och utdragen, jibben parallell med marken och 

utfälld enligt den arbetsradie som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft, jibben fullständigt lyft och utfälld enligt den 

arbetsradie som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 Med teleskopbommen fullständigt lyft, jibben lyft och fullständigt utfälld till minsta vinkel 

som tillåts av använd lastkonfiguration. 
 
Maskinen klarar testet om inga tecken på permanent deformation upptäcks när samtliga 
komponenter som konstruktionen består av utsätts för en noggrann kontroll efter att testet 
avslutats. 
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3.11 Funktionstest 
 
Maskinen HAR MED GODKÄNT RESULTAT KLARAT funktionstestet som utförts (i 
enlighet med  EN280:2001/A2:2009) i de två möjliga användningsförhållandena: med helt 
öppna stödben och med stängda stödben. 
Testlasten som testerna utfördes med är lika med den nominella lasten plus 10%. 
Maskinen har testats i alla dess rörelser och förhållanden och man har kontrollerat korrekt 
funktion av samtliga säkerhetsanordningar samt maximala hastigheter och accelerationer 
under drift. 
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4 MÅTT OCH PRESTANDA 

  
 
4.1 Fordonets mått i körläge 
 

Höjd med stängda larvband 1 980 m 
Höjd med öppna larvband 2 150 m 
Läng med manskapskorg 4 895 m 
Längd utan manskapskorg  4 300 m 
Bredd (larvband) 820/1 150 m  
Total vikt på marken 2 850 kg 
 
 
4.2 Fordonets mått i arbetsläge 
 

Max höjd skylift gångplan 22 m 
1:a arbetsradien max skylift 200 kg 9,9 m 
2:a arbetsradien max skylift 120 kg 11,5 m 
3:e arbetsradien max skylift 100 kg  12 m 
 
Maximal last i manskapskorgen 1:a radien 200 kg 
 
 
Specifikt maxtryck som överförs till 
marken av stödbenen 8 daN/cm²   
Tryck på hydraulkretsen 200 bar   
Tid för komplett höjning bom 1 60 sek  
Tid för höjning av jibb 95 sek   
Tid för rotation 360° 160 sek   
Tid komplett utdragning förl.       70 sek 
Tid komplett indragning förl.         35 sek 
Tid för sänkning av jibb 90 sek   
Tid för komplett sänkning bom 1 50 sek   
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5 UTRYMMESBEHOV 
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6 ARBETSRADIE 
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7 ARBETSKONFIGURATIONER 
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8 ÖVERSIKT FÖR UTRUSTNINGENS UPPSTÄLLNING 
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9 TEKNISK BESKRIVNING 

 
DRAGFORDON SJÄLVGÅENDE CELA 
 
ARBETSPUMP HATZ PLP 20.8+ PLP 10.3,15  
 
MANUELL NÖDPUMP Cylindervolym 20 cm3/varv 
 
ELEKTROPUMP 380V. a.c. Motorpump HP 
 Kapacitet cm³/varv 
 
ELEKTROPUMP 220V. a.c. Motorpump HP 3 
 Kapacitet cm³/varv 
 
REGLAGE Elektrohydrauliska 
 
MAXIMALT DRIFTTRYCK 220 bar 
 
ELANLÄGGNING 12V Matad av batterierna på det 
 självgående dragfordonet  
 
FONOMETRISKA VÄRDEN LWA 
 LPA 

 Leq 
 

10 PÅFYLLNINGAR 

 
DEL ATT FYLLA PÅ MÄNGD TYP AV PÅFYLL. 

 
Hydrauloljetank 100 kg  SHELL TELLUS OIL 32 
Rotationsväxel 0,2 kg  MOBIL HD 90 
Fettsmorda delar enligt behov MOBIL GREASE eller 

MOBILUX EP2 
Bomsmörjning på 
glidblockens glidskenor 

enligt behov MASTER PLATE 
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11 TABELL ÖVER SMÖRJMEDEL 

 

FETTER, SMÖRJMEDEL, OLJA OCH ANDRA 

    KOD                         BESKRIVNING                     ANMÄRKNINGAR                  ANVÄNDNING 
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12 JÄMFÖRANDE TABELL ÖVER SMÖRJMEDEL 

 
MÄRKE MODELL  MÄRKE MODELL 

Shell Tellus 32  Tennex Ecton 32 
Shell Hydraulic 32  Tennex Ecton X 32 
Acca Idroil HD 600/32  Texaco Rando HD 32 
Agip Oso 32  Total Azolla ZS 32 
Api Cis 32  Ultralube Oleodin 32 
Barelli Tia/ro 32  Ultralube Olneo HLP 32 
Bellini Sprinter ADPV 32  Vabriol Gamma X 32 
Bergoline Parater C 32  Valvoline Hydraulic HLP 32 
BP Energol HLP-HM 32  Vanguard Hydraulic 32 
BP Energol HLP-D 32  Viscol Signal CO 32 
Castrol Hyspin AWS 32  Wladoil W. Engine HY SY 32 B 
Comlube Oleon HM 32  Wynn's oil Wynoil H 32 
Ergoline Arundo 32  Wynn's oil Pol 32 N 
Ergoline Hydraulic KNT 32  Zeller+Gmelin Divinol HLP 32 
Esso Nuto H 32    
Eural Hyder 32    
Fina Fina Hydran TS 32    
FL Italia Hidrobak 32    
Fox Petroli YE 32    
Hangsterfer's Antiwear 32    
Klüber Lamora 32    
Levenit Hydrolube 30/32    
Mobil Mobil DTE 24    
Mobil Mobil DTE EXCEL 32    
Oleoblitz Idraulic fluid 32    
Oleotecna Movo H32    
Orlube Laser 32    
Orlube Laser HVI 32    
Q8 Q8 Haydn 32    
Reinach Olio EHT 13    
Roloil LI 32    
Sinclair Commander oil AW 32    
Sinol Sinydro 32    
Speedoil Com. Idraulici Iso 32    
Stilmoil Abacus 32    
Syneco Pacemaker 32    
Tamoil Hydraulic oil 32    
Tamoil Tamhydro oil 32    
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13 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 

 
OBS! Vid användning av skyliften är det obligatoriskt att operatörerna: 
  
 Är i gott psykiskt och fysiskt skick. 
 Har fått lämplig utbildning om skyliftens användning.  
 Har läst och förstått alla instruktioner och varningar som denna handbok innehåller och 

som anbringats på maskinen. 
 

VIKTIGA FÖRESKRIFTER 
 
ALLA FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SOM ANGES I DENNA 
HANDBOK ÄR OBLIGATORISKA OCH DÄRFÖR RÅDER VI TILL ATT LÄSA IGENOM 
DEN NOGA OCH ATT TILLÄMPA FÖRESKRIFTERNA VARJE GÅNG DET KRÄVS. 
 
CELA SRL BEGRÄNSAR SITT ANSVAR TILL GARANTIN ENBART. EFTER 
SLUTBESIKTNINGEN OCH MASKINLEVERANSEN RÅDER VI ANVÄNDAREN ATT 
NOGA FÖLJA SAMTLIGA FÖRESKRIFTER I DENNA HANDBOK OCH ATT TILLÄMPA 
GÄLLANDE LAGSTIFTNING. VID FÖRSUMMELSE AV OVANNÄMNDA 
INSTRUKTIONER HAR TILLVERKAREN YTTERLIGA SKÄL TILL ATT FRÅNSÄGA SIG 
ANSVARET FÖR SKADOR PÅ MASKINEN, PERSONER OCH FÖREMÅL ÄVEN 
GENTEMOT TREDJE MAN. 
 
I DESSA FALL KOMMER ÄVEN GARANTIN PÅ 12 MÅNADER ATT 
OGILTIGHETSFÖRKLARAS. DE TEKNISKA UPPGIFTERNA I DENNA HANDBOK KAN 
UTSÄTTAS FÖR ÄNDRINGAR BEROENDE PÅ OLIKA TYP AV LASTBIL, TEKNISK 
UTVECKLING ELLER AV IKRAFTTRÄDANDE AV ÄNDRINGAR I LAGTEXTER. 
DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT ANVÄNDAREN NOGA KONTROLLERAR DESSA 
UPPGIFTER. 
FÖR SPECIELLA ARBETSFÖRHÅLLANDEN SOM INTE TAS UPP I DENNA HANDBOK 
SKA MAN BE TILLVERKAREN OM ETT SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE. 
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AV SÄKERHETSSKÄL ÄR DET OBLIGATORISKT ATT ALLTID FÖLJA FÖLJANDE 
ANVISNINGAR: 
 

a. Följ noga användningsinstruktionerna i kronologisk ordning. 
b. Det är absolut förbjudet att använda utrustningen med tyngre laster och på annat 

sätt än vad som anges på maskinen och i denna handbok. 
c. Läs innehållet på alla skyltar som anbringats på utrustningen och handböckerna för 

användning och underhåll för utrustningens olika komponenter. 
d. Minst två personer ska utses för användningen, varav en ska vara specialiserad 

operatör som står kvar på marken med perfekt kunskap om maskinen. Om 
övervakningen från marken tillfälligt saknas ska man blockera/låsa 
markkontrollpanelen så att inga obehöriga personer kan använda den. 

e. Innan utrustningen tas i drift ska den stabiliseras med hjälp av stödbenen med de 
extra stödplattorna monterade. Dessa ska nödvändigtvis stå på stadig mark. Om 
nödvändigt kan man använda stora skivor så att belastningen fördelas på en 
tillräckligt stor yta i förhållande till markens egenskaper. Materialet och tjockleken på 
dessa skivor ska vara lämpliga för trycket som stödbenen tillför och ska alltid testas 
före användning utan personal ombord med maskinbommen maximalt utdragen, 
med korgen nära marken och med en last som överensstämmer med maximalt 
tillåten last. 

f. Vid arbete på lutande mark ska man stabilisera skyliften med särskild 
uppmärksamhet till följande: 

Svängplanets maximala avvikelse jämfört med vågrätt läge får aldrig vara större 
än 1°. 

 Säkerställ att skyliften aldrig kommer i kontakt med andra strukturer, varken fasta 
eller mobila. 

 Kom ihåg att manövreringarna för att nå arbetsområdet alltid ska utföras av 
operatören som befinner sig i manskapskorgen. MANÖVRER FRÅN MARKEN ÄR 
ENBART TILLÅTET VID NÖDLÄGE eftersom man från marken inte med 
noggrannhet kan bedöma eventuella störningar, hinder, den faktiska 
rörelsedynamiken m.m. 

 Kontrollera att det inte förekommer elektriska ledningar. 
 Om skyliften används längs vägar som är öppna för trafiken är det obligatoriskt att 

signalera närvaron både med de avsedda skyltarna på marken och med blinkljus. 
Under alla omständigheter ska gällande trafiklag respekteras. Så snart som man 
stigit in i korgen ska man spänna fast säkerhetsselet i de avsedda fästena och 
stänga skyddsstängerna framför korgingångarna och kontrollera att de är 
ordentligt låsta. 

 Om detta förutses av säkerhetsplanen eller av riskanalysen ska alla personer som 
berörs av arbetet enligt lag använda skyddshjälm. Släng aldrig ned material från 
korgen eller från annan höjd. Vid specialarbeten (trädbeskärning, målning m.m.) 
ska man förbereda nödvändiga skydd och försiktighetsåtgärder för att skydda 
personer, maskinen och föremål i närheten. Det är förbjudet att använda 
arbetsverktyg som inte överensstämmer med gällande lagar. 

 Det är absolut förbjudet att sticka in verktyg, händer, fingrar m.m. i hålen i 
teleskopbommen och på andra ställen där risk för slag, fastnande och krossning 
förekommer. 
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13.1 Under förflyttning  
 

 Kontrollera att vägen som valts är lämplig för utrustningens bredd. 
 Vid körning på offentlig väg ska man be om tillåtelse från berörda myndigheter och 

lämpligen blockera trafiken för att undvika all slags fara. 
 Kontrollera att den valda vägens tvärgående lutning inte är sådan att det finns risk 

för att fordonet tippar. 
 
13.2 Innan korgen lyfts upp 
 

 Utför de dagliga kontroller som anges i underhållskapitlet. 
 Ta på skyddshjälm och använd klädsel som är godkänd i olycksförebyggande syfte. 
 Kontrollera att korgens automatiska nivåreglering står på noll (vågrät korg). 
 Spänn fast säkerhetsselena. 
 Stäng ingångarnas skyddsstänger. 
 Kontrollera återigen att manöverdonen och säkerhetsanordningarna fungerar och 

fixera arbetsmaterialet på lämpligt sätt så att det inte kan röra på sig eller utgöra 
fara. 

 Säkerställ att alla operatörer känner till reglerna för användning och underhåll. 
 

13.3 När korgen är upplyft 
 

 Under manövreringarna ska man rikta uppmärksamheten åt bommarnas rörelser. 
Vid rotation, höjning, sänkning, utdragning m.m. ska man bedöma alla möjliga 
hinder. 

 I närvaro av elektriska ledningar eller stolpar ska man hålla ett minimiavstånd på 5 m 
(fem meter) från dem och under alla omständigheter respektera minimiavstånden 
som förutses av gällande lagstiftning. 

 Undvik att korgen eller bommarna stöter emot stödbenen eller andra maskindelar 
eller fasta hinder (byggnader m.m.) och rörliga hinder (fordon, lyftkran m.m.). 

 Vistas inte inom utrustningens arbetsområde och i synnerhet under bommen och 
korgen. 

 Utrustningen får enbart användas vertikalt. Tillför inga krafter åt andra håll. 
 Håll undan händerna från eventuella öppningar och hål. 
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13.4 Efter arbetet 
 
Kontrollera att strukturen och korgen som bär operatören står i rätt viloläge och att 
stödbenen är korrekt infällda. 
 

VIKTIGT 
 
I ENLIGHET MED BILAGA VII I ITALIENSKT LAGDEKRET 81/08 PÅMINNER VI OM ATT 
STEGLIFTAR MED VARIABEL LUTNING, MOBILA ARBETSPLATTFORMAR PÅ LASTBIL 
OCH HÄNGANDE PLATTFORMAR FÖRSEDDA MED VINSCH SKA GODKÄNNAS 
OCH UTSÄTTAS FÖR ÅRLIG PRÖVNING AV BEHÖRIG MYNDIGHET (I ITALIEN 
ISPESL – USL – ASL – ARPA) FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EFFEKTIVITETEN VAD 
GÄLLER SÄKERHETEN 
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14 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

 
AV SÄKERHETSSKÄL ÄR DET ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA MASKINEN I 
FÖLJANDE FALL: 
 

- Med laster eller tillvägagångssätt som skiljer sig från de som den utarbetats, 
godkänts och levererats för och som anges på maskinen. 

- På ostadig eller mjuk mark. 
- När korgens automatiska nivåreglering inte står på noll (vågrät korg). 
- Med vindhastigheter över 12,5 m/s. 
- I närheten av elektriska ledningar (maskinen är inte isolerad). 
- Utan skyddsstång på korgens ingångar. 
- Med material eller föremål hängande från kanterna eller från bommen eller hur som 

helst utanför korgen.  
- Med stegar eller andra liknande anordningar inuti korgen. 
- Genom att tillföra horisontella eller vinklade krafter som överstiger 20daN för 1 

person eller 40daN för 2 personer (belastningar ska tillföras vertikalt).  
- I områden med explosionsrisk.  
- Vid förekomst av sprickor, hydraulläckor, skurna ledningar eller andra 

funktionsstörningar.  
- I temperaturer under -10°.  
- Som materiallyft.  
- Med ej fungerande eller ej kontrollerade säkerhetsanordningar. 
- Under farliga omgivningsförhållanden (dålig sikt, åskväder, risk för blixtnedslag 

o.s.v.). 
- Med skyltar, banderoller m.m. hängande från korgen, bommen eller från andra 

maskindelar.  
 

 
VIKTIGT 

 
Det är absolut förbjudet att sticka in verktyg, händer, fingrar m.m. i hålen i 
teleskopbommen, i remskivorna och i ledpunkterna. 
 
NÄR MASKINEN TVÄTTAS MED HÖGTRYCKSTVÄTT FÅR MAN INTE RIKTA STRÅLEN 
MOT DOSOR, SKÅP OCH ELEKTRISK UTRUSTNING.  
ANVÄND INTE AGGRESSIVA KEMISKA RENGÖRINGSMEDEL, BENSIN ELLER 
LIKNANDE  EFTERSOM DE ÄR SKADLIGA FÖR GUMMIDELAR, 
PLASTKOMPONENTER OCH LACK.  
 
 
OBS!!! PAUS / AVBROTT I ARBETET 
Lämna aldrig maskinen obevakad utan att först ha stängt av motorn, blockerat markkontrollpanelen 
och låst dörren till fordonets hytt. 
Vid paus eller avbrott ska skyliften alltid sänkas ned till marken (till transportläge).  
Det är strikt förbjudet att lämna maskinen öppen under långa perioder utan att utföra en 
daglig kontroll av skicket på de olika komponenterna (ventiler, stödben, nivåreglering o.s.v.).  
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OBS!!! ARBETEN I NÄRHETEN AV ELEKTRISKA LEDNINGAR 
Det är alltid mycket farligt att arbeta med skyliften i närheten av elektriska ledningar på grund av 
maskinstrukturens rörlighet. 
Vi vill påminna om att det kan uppstå elektriska urladdningar även utan att delarna kommer i kontakt 
med varandra, utan det kan räcka att avståndet mellan dem är mindre än det minimala 
säkerhetsavståndet (se gällande lagstiftning i landet som maskinen används i). 
Till exempel, i Italien förutser gällande lagstiftning (DPR 164 art.11) ett minimiavstånd på 5 meter. 
Detta avstånd ska absolut betraktas som ett minimivärde och operatören ska säkerställa att ingen 
av skyliftens delar bryter mot säkerhetsavståndet under de olika manövreringarna. I förebyggande 
syfte rekommenderar vi hur som helst att låta bryta strömmen under den tid som arbetet med 
skyliften pågår. 
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14.1 Kvarstående risker och tillhörande försiktighetsåtgärder 
 

- Aggressiv användning av styrspaken: risk för stöt och gungning.  
 

ANVÄND MANÖVERDONEN FÖRSIKTIGT FÖR ATT KUNNA HÅLLA HASTIGHET 
OCH ACCELERATIONER UNDER KONTROLL  

  
- Överbelastning och horisontella eller vinklade krafter: risk för tippning. 

 
ÖVERSKRID INTE MAXIMALT TILLÅTEN LAST VID DRIFT  

 
- Att marken ger vika: risk för tippning. 

 
KONTROLLERA TRYCKET MOT MARKEN OCH MARKENS BÄRFÖRMÅGA 
(se tryck mot marken under stödbenen) (varning för tjällossning på vintern). 

  
- Vindbyar: risk för tippning. 

 
ARBETA INTE VID FARLIGA OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN 

  
- Slag mot hinder på marken eller i luften: risk för krock eller tippning.  

 
VAR MYCKET UPPMÄRKSAM VID MANÖVRERING AV MASKINEN 

  
- Slag mot en spänningsförande ledning: elektrisk fara.  

 
RESPEKTERA SÄKERHETSAVSTÅNDET FRÅN ELEKTRISKA LEDNINGAR 

  
- Arbete på lastkajer, trottoarer o.s.v.: risk för tippning. 

 
VAR MYCKET UPPMÄRKSAM PÅ MARKFÖRHÅLLANDET OCH PÅ 
STÖDBENENS PLACERING 

  
- Arbete i explosionsfarlig omgivning: risk för explosion.  

 
INFORMERA DIG INNAN ARBETET PÅBÖRJAS OM OMGIVNINGEN ÄR 
EXPLOSIONSFARLIG ELLER BRANDFARLIG 

  
- Personer som vistas inom maskinens arbetsradie: risk för klämning. 

 
LÅT ARBETSOMRÅDET UTRYMMAS OCH FÖRBJUD TILLTRÄDE FÖR 
OBEHÖRIGA. KONTROLLERA UNDER ARBETETS GÅNG ATT FÖRBUDET 
RESPEKTERAS 

  
- Förbränningsmotor + avgasrör: risk för brännskada och förgiftning.  

 
STÅ INTE I NÄRHETEN AV AVGASRÖRET. VID ARBETE INOMHUS SKA 
AVGASERNA LEDAS BORT TILL UTSIDAN.  
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- Varning för överbelastning ovanifrån eller från kontakt med externa strukturer. 
 
INNAN ETT ARBETE PÅBÖRJAS SKA MAN GÖRA EN UTVÄRDERING AV 
ARBETSPLATSEN, MARKEN, BEFINTLIGA HINDER, BELYSNINGEN, 
BULLERNIVÅN OCH KOMPETENSERNA HOS PERSONALEN SOM UTSETTS 
ATT ANVÄNDA MASKINEN.  

  
- Giftigt material  

 
I ANLÄGGNINGARNA FÖREKOMMER MATERIAL SOM ÄR GIFTIGT VID INTAG 
ELLER INANDNING (KVICKSILVER, OLJA, PLAST M.M.). UNDERHÅLLS- OCH 
REPARATIONSARBETEN FÅR BARA UTFÖRAS AV INFORMERAD OCH 
KUNNIG PERSONAL.  

  

 
OBS! OM MASKINEN ÄR FÖRSEDD MED SLANGAR FÖR BORTLEDNING AV 
FÖRBRÄNNINGSMOTORERNAS AVGASER ÄR DET OBLIGATORISKT ATT 
ANVÄNDA DEM 
 
14.2  Användningsbegränsningar 
 
ANVÄND INTE MASKINEN I FÖLJANDE FALL: 
 
  
 Med en last som överstiger maximal lyftförmåga. 
  
 På mark som inte kan motstå trycket och belastningen under stödbenen. 
  
 Med en sidokraft i korgen som överstiger 20daN för varje person (max 40daN för 2 

personer). 
  
 Med vindhastigheter över 12,5 m/s. 
  
 Inuti kylceller. 
  
 I explosionsfarlig omgivning eller med aggressiv atmosfär. 
  
 Under åskväder. 
  
 Vid dålig sikt. 

 
 I områden med dålig luftcirkulation. Giftiga avgaser från förbränningsmotorerna. 
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14.3 Information om vindhastigheterna 
 

VINDENS 
KRAFT 

VINDENS 
HASTIGHET 

 
BENÄMNING 

 
EGENSKAPER 

Beaufortskal
a 

m/s   

    
0 0.0 - 0.2 Lugnt Lugn vind. Rök stiger rätt upp 

eller nästan rätt upp. 
 

1 
2 

 
0.3 - 1.5 
1.6 - 3.3 

 
Svag vind 

Skorstensrök driver i vindens 
riktning, vinden är märkbar för 
känseln, löv rör sig sakta, vimpel 
lyfts. 

 
3 
4 

 
3.4 - 5.4 
5.5 - 7.9 

 
Måttlig vind 

Blad och kvistar rör sig. Tunna 
grenar börjar röra sig. Damm och 
papper virvlar upp på marken. 

5 8.0 - 10.7 Ganska frisk vind Tunnare grenar på lövklädda träd 
rör sig, på sjö och kanaler bildas 
vågor. 

 
6 

 
10.8 - 13.8 

 
Frisk vind 

Stora grenar rör sig, det viner i 
luftledningar, svårt att gå med 
öppet paraply. 

7 13.9 - 17.1 Hård vind Böjer mindre trädstammar, svårt 
gå upprätt. 

8 17.2 - 20.7 Mycket hård vind Bryter kvistar, besvärligt gå över 
öppna ytor. 

9 20.8 - 24.4 Storm Orsakar skador på hus (antenner 
och taktegel blåser bort). 

 
 

OBS! 
 

VINDHASTIGHETEN BERÄKNAS GENOMSNITTLIGT I ÖVER 10 MINUTER PÅ 10 
METERS HÖJD PÅ PLAN MARK 
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14.4 Sammanfattning av de viktigaste föreskrifterna 
 
KÖRLÄGE 
Försäkra dig om korrekt viloläge. 

 
 
KÖRNING  
 
Se upp för maskinens utrymmesbehov. 

 
 
STABILISERING 
 
Se upp för markförhållandet. 
 
 
 
 
 
 
STABILISERING 
Maximal marklutning.  

  
 
PLANHET 
 
Kontrollera maximalt tillåten maskinlutning.  
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ARBETSOMRÅDE 
 
Sätt upp åtkomsthinder runt arbetsområdet. 
 
 
 
 
NÖDSTOPP 
 
Om ett problem inträffar ska du stanna 
maskinen. INNAN DU STARTAR 
MASKINEN IGEN, KONTROLLERA ATT 
FARAN ÄR ÖVER  
 
 
HINDER OCH ELEKTRISKA LEDNINGAR 
 
Kontrollera att det inte finns elektriska  
ledningar och andra hinder. 
 
 
 
 
STÖTAR OCH SLAG MOT HINDER 
Stötar och/eller slag mot ett hinder  
(vid ut-/infällning och/eller höjning/sänkning) kan orsaka  
strukturella skador på maskinen och risk för tippning 
av utrustningen. Före och under rörelserna 
ska man alltid visuellt kontrollera maskinstrukturens   
utrymmesbehov åt alla riktningar (med särskild 
uppmärksamhet åt de minst synliga ställena, som 
till exempel korgens undersida).  
 
SÄKERHETSBÄLTEN 
 
Se upp för maximal vindhastighet. 
Använd ALLTID och PÅ KORREKT SÄTT  
säkerhetsselena. 
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SKYDD 
 
Vid utförande av specialarbeten, tänk på  
att skydda dig och maskinen. 
 
 
 
 
I KORGEN 
 
Använd inte stege, träskivor eller annat.  
FÖRBJUDET att klättra upp på räcket. 
 
 
 
 
I KORGEN 
 
Överskrid inte maximalt tillåten last 
i korgen. 
 
 
 
 
LYFT 
 
Använd inte skyliften som lyftmedel, inte 
ens för små lätta laster. 
 
 
 
 
SÄKERHETSBÄLTE OCH HJÄLM 
 
Använd alltid säkerhetssele och skyddshjälm. 
 Spänn inte fast selet vid strukturer 
utanför korgen utan ENBART VID DE 
AVSEDDA UTMÄRKTA FÄSTENA. 
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REPARATIONER OCH ÄNDRINGAR 
 
Utför inga ändringar eller reparationer förutom  
hos auktoriserade serviceverkstäder. 
 
 
 
OBS!!! LASTA INTE UPPIFRÅN 
 
Lasta inte korgen med material eller personer när 
 den redan är uppe i luften. Det skulle kunna 
 medföra att maskinen tippar eller orsaka  
allvarlig skada på strukturen. 
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14.5 Markens beskaffenhet  
När man ordnar stödbenen ska man rikta särskild uppmärksamhet åt marken som 
stödbensplattorna kommer att stå på. Kontrollera alltid markens beskaffenhet och styrka. Lägg 
eventuellt större plattor mellan mark och stödben så att belastningen som utövas på marken 
sprids ut på lämpligt sätt (vid osäkerhet ska man rådfråga byggplatschefen eller en 
civilingenjör som är expert på markbeskaffenhet). För värdena på kraften som maskinens 
stödben överför till marken, se kap. 3 “Egenskaper och prestanda”. För värdena på markens 
beskaffenhet, se tabellen nedan (som vi enbart bifogar i vägledande syfte) med det maximalt 
tillåtna trycket för vissa typer av mark.  
Tillämpa följande formel för att beräkna det specifika trycket som maskinens stödben överför 
till marken: 

 
P = F / A  
där: 
P = Specifikt tryck som stödbenen överför till marken (daN/cmq – kg/cm2) 
F = Stödbenens maximala kraft (kg - se kap. 3) 
A = area/stödbenets stödyta (cm2) 
 
Till exempel: För skylift med F = 3200 kg och stödplattor med ytan A = 400 cm2 (mått 20x20 
cm) 
P = 3200 / 400 = 8 daN/cm2 
Om man lägger till extra stora stödplattor med ytan A= 1600 cm2 (mått 40x40 cm) 
P = 3200 / 1600 = 2 daN/cm2 
 
Tabell med ungefärliga värden för markens beskaffenhet 

 
Typ av mark Tillåtet specifikt tryck 

(daN/cm2) 
Mjuk ej kompakt mark 1 - 2 
Kornig kompakt mark (sand) 2 - 6 
Kompakt mark (sand+grus) 4 - 10 
Bergarter med medelmåttig konsistens 
(kalksten, sandsten), vägbeläggning lämplig 
för trafik av tungfordon 

 
10 - 15 

Bergarter med stark konsistens (stark 
kalksten, stark sandsten) 

15 - 30 

Massiva bergarter (porfyr, basalt, granit)  30 - 50 
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14.6 Säkerhetsavstånd från diken och branter  
 
När man ordnar stödbenen ska man alltid hålla tillräckligt säkerhetsavstånd från diken och 
branter. Detta avstånd beror på typen av dike/brant (med förstärkning eller inte) och av 
marktypen (vi rekommenderar att rådfråga byggplatschefen eller en civilingenjör som är expert 
på markbeskaffenhet). Enbart i vägledande syfte bifogas följande ritning/teoretiska regel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- På mjuk eller fylld mark - a = 2 x h 
- På kompakt mark som inte är mjuk eller fylld - a = 1 x h 
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14.7 Allmänna säkerhetsföreskrifter för användning av skyliften 

 
Följande säkerhetsföreskrifter ska följas vid användning av skyliften: 
 
1. Skyliften får endast användas av behörig personal. 
 
2. Skyliften har utarbetats för att arbeta i följande omgivningsförhållanden: 
 

temperatur -20° + 60° 
Fukt 30÷95% utan kondensering 
Arbetscykler 100 000 

 
3. Instruktionerna för "ibruktagning av skyliften" och "återställning till körläge" ska noga 

följas i kronologisk ordning. 
 
4. Skyliften ska ställas på stadig mark och med underredet i horisontellt läge. 
 
5. Om arbetet ska utföras på ostadig mark som inte är i stånd att motstå det specifika 

tryck som stödbenet och standardplattan utsätter marken för ska man placera lämpliga 
skivor under stödbenen för att fördela belastningen på lämpligt sätt med hänvisning till 
det specifika tryck som anges på skyltarna intill varje stödben. 

 
OBS! INNAN SKYLIFTEN SÄTTS I DRIFT SKA MAN SÄKERSTÄLLA ATT FORDONET 
HAR STABILISERATS MED HJÄLP AV STÖDBENEN OCH ATT LARVBANDEN ÄR 
LYFTA ÖVER MARKEN MINST 100 mm. 
 
6. På skyliften är det obligatoriskt att operatören använder säkerhetsselet och spänner 

fast det i de avsedda fästena samt använder skyddshjälm när detta förutses. 
 
7. Överskrid aldrig den maximalt tillåtna last som anges på skyltarna med lyftkapaciteter. 
 
8. När man lämnar kontrollpanelen på svängtornet för att börja arbeta från 

manskapskorgen ska man blockera styrspakarna med avsedd nyckel. För att undvika 
oavsiktliga manövrer av obehöriga ska man även ta ut nyckeln. 

 
9. Vid arbete i närheten av elektriska ledningar i luften är det obligatoriskt att hålla ett 

minimiavstånd på 5 meter från dem. Arbeta med största försiktighet och anslut 
fordonets kaross till jord. 

 
10. Skyliften har tillverkats för att utföra vertikala lastmanövrer. Därför är det förbjudet att 

använda den för att tillföra horisontella krafter. 
 
11. Det är förbjudet att använda skyliften som lyftkran. 
 
12. Det är förbjudet att öka vindens kraft genom att anbringa stora skyltar, skydd eller 

strukturer. 
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13. Det är förbjudet att kasta upp eller ned verktyg och andra föremål. 
 
14. Skyliften får aldrig komma i kontakt med andra strukturer, varken fasta eller mobila. Alla 

manövrer för att nå arbetsområdet ska alltid utföras av operatören som befinner sig i 
manskapskorgen. Manövrer från marken är bara tillåtet vid nödsituation. Under 
arbetsfaserna och manövreringarna är det förbjudet att stiga upp på skyliftens räcken 
eller på annat sätt försöka komma högre upp som till exempel placera något på 
manskapskorgens gångplan. Korrekt arbetsläge som ska tillämpas är med fötterna 
stående på skyliftens golv. 

 
15. Ställ fordonet på så sätt att skyliften kommer så nära arbetsområdet som möjligt. 
 
16. Kontrollera om det på arbetsområdet eventuellt förekommer fasta eller mobila hinder 

som kan utgöra fara under arbetets gång. 
 
17. Under manövern ska man alltid se åt samma håll som manskapskorgen rör sig. 
 
18. Det är förbjudet att stå nära fordonets chassi medan skyliften utför manövrer. 

Kontrollera alltid visuellt om det finns några personer innan arbetet med utrustningen 
påbörjas. 

 
19. Manövrerna för att närma sig arbetspunkten ska utföras med korta tryckningar på 

styrspakarna. 
 
20. Undvik häftiga riktningsändringar för att inte skapa motslag i skyliften eller strukturen 

som kan medföra faror för operatörerna. 
 
21. Utför alltid manövrerna lugnt och försiktigt, annars finns det risk för olyckor. 
 
22. Det är förbjudet att manipulera cylindrarnas blockeringsventiler och 

tryckbegränsningsventilen. 
 
23. Det är förbjudet att manipulera eller utföra ändringar på någon av 

säkerhetsanordningarna. 
 
24. Kontrollera varje dag effektiviteten på arbetsradiens begränsare. 
 
25. Det är förbjudet att ställa stegar eller annan slags struktur för att öka skyliftens 

arbetsradie. 
 
26. Kontrollera varje dag hydrauloljenivån i tanken. 
 
27. Utför det regelbundna underhållet som förutses. 
 
28. Kontrollera varje dag signallamporna som skyliften och dragfordonet är utrustade med. 
 
29. Det är förbjudet att använda skyliften när vindhastigheten överstiger 45 km/h (12,5m/s). 
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30. Om skyliften används längs vägar som är öppna för trafiken är det obligatoriskt att 
signalera närvaron med de avsedda skyltarna på marken. 

 
31. Använd skyliften på platser med lämplig belysning. 
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15 TRAFIKSKYLTAR 

A. Innan något arbete påbörjas är det nödvändigt att förhindra fordonstrafik och 
gångtrafik i området som berörs av arbetet eller som kan bli farlig därav. 

 
B. Om området enbart berörs av gångtrafik ska man ställa upp avsedda barriärer och 

kontrollera att inga obehöriga går in till det skyddade området under arbetets gång. 
Förbered eventuellt en alternativ gångväg för de gående. 

 
Om arbetet stör fordonstrafiken (intill vägar eller på körbanan) ska man använda 
trafikskyltar som förutses av trafikförordningen (se några exempel i bilaga 1). Vi 
påminner om att det är väsentligt att skyltarna ställs upp i exakt rätt ordning: 
 

 Förvarningsskyltar (“Arbete pågår”) ska ställas på båda kanterna av vägen som 
berörs av arbetet på lämpligt avstånd baserat på typ av väg, d.v.s. beroende på 
fordonens hastighet (minst 50 m innan eventuella kurvor eller backar). 

 
 Signaleringsskyltar (“Ge företräde i omväxlande enkelriktning”): Ska ställas på 

vägkanten. 
 
 Signaleringar att ställa på körbanan (“Obligatorisk riktning”): Börja vid vägkanten 

på sidan som fordonen kommer från så att trafiken flyttas progressivt. 
 
 Vägbarriärer i början av arbetsplatsen och på dess sidor. Utdragbara barriärer 

får bara användas för att avgränsa arbetsplatsen i längsgående riktning, parallellt 
med trafiken. 

 
C. Vid byte av lampor, ett arbete som innebär många stopp på körbanan, där båda 

följande förhållanden infinnes: 
 
 Arbete inom tätort på vägar med en hastighetsgräns lika med 50km/h och med 

god sikt. 
 Fordonet regelmässigt parkerat på så sätt att manskapskorgen och dess bom 

kan hållas i ett läge som undviker risken för att krocka med andra fordon. 
 

För fallen nedan ska följande trafikskyltar användas: 
  Med skyliftsfordonet parkerat på vägkanten när resterande del av körbanan tillåter 

samtidig förbikörning i båda körriktningarna i två smalare fält (2,5m) ska man på 
fordonets bakre vänstra sida anbringa skylten “Obligatorisk riktning” med pilen 
riktad 45° nedåt, i mitten den fyrkantiga skylten med måtten 50x50 cm och med 
vita och röda tvärgående streck. Hindret (vårt fordon och operatörerna) ska 
signaleras före och efter skyltarna “Arbete pågår” (se fig. 1 i bilaga 2). 

  Med skyliftsfordonet parkerat på vägkanten när resterande del av körbanan inte 
tillåter samtidig förbikörning i båda körriktningarna i två smalare fält (2,5m) ska 
man anbringa skyltarna enligt ovan och även försignalera enkelriktning med 
skylten “Ge företräde i omväxlande enkelriktning” på vägsidan med avledning 
och skylten “Företräde i omväxlande enkelriktning” på den andra sidan (se fig. 2 i 
bilaga 2). 
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  Med skyliftsfordonet parkerat på vägkanten när resterande del av körbanan tillåter 

samtidig förbikörning i båda körriktningarna i två smalare fält (2,5m) ska man på 
fordonets bakre högra sida och på dess vänstra främre sida anbringa två skyltar 
“Obligatorisk riktning” med pilen riktad 45° nedåt, enbart baktill den fyrkantiga 
skylten med vita och röda tvärgående streck. Hindret (vårt fordon och 
operatörerna) ska signaleras före och efter skyltarna “Arbete pågår” (se fig. 3 i 
bilaga 2). 

 
D. När arbetet slutförts ska trafikskyltarna tas bort igen i exakt motsatt ordning jämfört 

med punkterna ovan. 
 
OBS! På natten eller med dålig sikt ska signalskyltarna integreras med lyktor med 
rött fast ljus och eventuellt även med öppen eld. Vi råder operatörerna att ha på sig 
reflexväst. 
 
Den röda flaggan som inte är obligatorisk kan användas för att integrera signaleringen av 
arbetsområdet. Flaggan kan antingen sitta på fast plats eller vara i handen på en operatör 
och ska vara i närheten av skylten "Arbete pågår". 
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16 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER (ÅTERSTÅENDE RISKER)) 

 
16.1 Elektriska ledningar 

Denna maskin är inte elektriskt isolerad och ger inget skydd 
mot kontakt med spänningsförande elektriska ledningar eller i 
närheten av dem. 

Arbete i närheten av elektriska ledningar innebär alltid stora risker. 
Vi påminner om att elektrisk urladdning kan uppstå även om två komponenter inte nuddar 
vid varandra, utan det räcker att de kommer närmare varandra än det minimala 
säkerhetsavståndet som är 5 meter upp till 50 000 Volt och 10 meter över 50 000 Volt 
Dessa värden ska absolut betraktas som minimivärden, ingen del av maskinen och ingen 
arbetsfas får bryta mot detta minimivärde. 

Obs! I vissa länder kan det finnas lagar som förutser andra begränsningar som operatören 
måste följa. 

Utöver att respektera det minimiavstånd som förutses av lagen rekommenderar vi en rad 
försiktighetsåtgärder som ska följas för att minska olycksrisken: 
 

- Be elektricitetsbolaget att bryta strömmen och att lägga ned ledningen. 
- Om det inte är möjligt att bryta strömmen ska man hålla alla maskindelar på ett 

mycket större avstånd från ledningarna än det obligatoriska avståndet eftersom 
vinden kan göra så att ledningarna rör sig. 

- Personer som inte krävs för arbetet ska stå på så långt avstånd som möjligt från 
arbetsområdet. 

- Arbeta alltid mycket försiktigt. 
- När möjligt ska man använda skyddsanordningar såsom: Närhetsvarnare eller 

begränsare för tvärgående rörelser och höjdrörelser. Tänk på att maskinens jordning 
och skydd på arbetsplanet eller på förlängningsstrukturen ger mycket litet eller inget 
skydd mot elektrisk urladdning. 

 
Vid arbete i närheten av radio-, tv- eller radarstationer kan maskinen ta emot mycket hög 
spänning som kan orsaka smärtsamma elstötar och brännskador på grund av överhettning 
av skyliftens metallkonstruktion. 
Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder innan arbetet påbörjas och rådfråga tekniker som 
arbetar på stationen ifråga. 

Vad man ska göra om någon del av maskinen oavsiktligt kommer i kontakt med 
spänningsförande elektriska ledningar: 
 
A. Gör inget impulsivt och bli inte panikslagen. Utan direktkontakt är du isolerad. Hoppa 

inte ned från skyliften, utöver de skador som fallet orsakar kvarstår den elektriska 
faran eftersom marken runt maskinen blir i olika grad spänningsförande. 

B. Om höjden tillåter dig att hoppa kan du hoppa så långt bort som möjligt och fortsätta 
att hoppa bort med fötterna tätt intill varandra. 
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C. Eventuell räddningspersonal kan inte närma sig förrän en räddningsgång av torrt trä 
har iordningsställts. 

D. Utrym genast området runt maskinen från alla personer. 
E. Om maskinen fungerar kan du försöka att köra bort från kontakten åt motsatt håll än 

det som orsakade kontakten. 
F. Om det inte går att köra bort från ledningen ska du sitta kvar på plats tills man bryter 

strömmen i den elektriska ledningen. 
G. Väl på säker plats ska man stänga av maskinen och kontrollera eventuella skador. 

Det är förbjudet att använda maskinen som jord för att svetsa! 
  

16.2 Fara för brännskador! 
Batterierna innehåller syra. 
Det är obligatoriskt att använda skyddsklädsel, 
skyddshandskar och skyddsglasögon vid arbete på 
batterierna. 
Vid oavsiktlig kontakt med syra ska man genast 
neutralisera delen och skölja rikligt med vatten.  
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17 ALLMÄNNA EGENSKAPER 

 
Utrustningen ifråga består huvudsakligen av en undervagn som rör sig på larvband på 
vilken det sitter en grupp bommar med en manskapskorg i yttre änden. 
Ramen är av elektrosvetsad plåt och är säkrad vid de fyra oberoende hydrauliskt styrda 
stödbenen med teleskopisk förlängning. 
På ramen finns det en rad hål som bestämmer stödbenens läge genom att vrida stöden 
som fäster stödbenen till ramen. 
Stödbenen säkras i önskat läge med hjälp av låstappar. 
 
En svängkrans fäster svängtornet vid ramen, vilket drivs av en vridplatta försedd med 
hydraulisk reduktionsväxel och negativ broms och som tillåter en rotation på 360°. 
 
Bomgruppen består av en lyftbom inuti vilken det rör sig 4 st teleskopiska förlängningar 
med hjälp av ett system bestående av hydraulcylindrar och remskivor. Längst ut på 
bommen sitter en teleskopisk jibb som drivs av en hydraulcylinder. 
 
Manskapskorgens gångplan hålls i vågrätt läge med hjälp av ett elektrohydrauliskt 
system. 
 
Denna anordning garanterar vågrätt läge på manskapskorgens gångplan i realtid och 
oberoende av bommarnas rörelsehastighet. 
 
Utrustningen är försedd med en fjärrkontroll att placera i manskapskorgen för att 
manövrera skyliften. Från marken får man bara utföra stabiliseringen och förflyttning av 
vagnen. 
 
Reglagen är av proportionell typ för att göra det möjligt att reglera rörelsehastigheten 
efter behov. 
 
Två röda nödstoppsknappar stoppar hela skyliftens funktion när de trycks in och förblir 
intryckta tills de återställs genom att vridas. 
 
En begränsare av geometrisk typ avgränsar automatiskt tillåten arbetsradie. 
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18 BESKRIVNING AV MASKINEN 

18.1 Maskinens avsedda användning 
 
Skyliften för höjdarbeten CELA har utarbetats och tillverkats för att lyfta personer som tagit 
plats inuti en nivåreglerad manskapskorg och förflytta dem inom den maximala 
rörelseradien. 
Skyliften lyfter personerna vertikalt, medger horisontell förflyttning via lederna och 
förlängningarna och tillåter vinkelrörelser via svängtornet. 
När maskinen arbetar är stödbenen tryckta mot marken, ramen vågrät och larvbanden lyfta 
över marken minst 100 mm. 
Personalen kan ta med sig verktyg i korgen upp till maximal last. 
 

19 HUVUDKOMPONENTER 

 
A - Fjärrkontroll 
Används för att manövrera skyliften. 
B - Huvudteleskopbom 
Teleskopbom med 3 förlängningar och oscillation som verkställs av två hydraulcylindrar. 
C – Jibb 
Teleskopbom med 2 förlängningar och oscillation som verkställs av två hydraulcylindrar. 
D - Svängtorn  
Tillverkad av högkvalitativ stålplåt och består av en pressformad huvuddel och av 
elektrosvetsade förstärkningar. Svängtornet är installerat på överdelens svängkrans. 
Rotationen utförs via en hydraulisk motor med kulskruv och automatisk broms i arbetsläge. 
Svängtornets rotation kan utföras till max 1620° (4,5 varv). En hydraulisk magnetventil 
tillåter maskinens rörelser vid händelse av strömavbrott. 
E - Oljetank 
Denna tank innehåller oljan som matar maskinens hydraulsystem och är försedd med 
nivåindikator. Oljetanken är en integrerad del av skyliftens ram. 
H - Stödben 
Dessa sänks en efter en, samtidigt eller automatiskt och är fästa vid ramen. 
I - Maskinram 
Detta är den bärande konstruktionen i stål. 
L - Handpump för nödlägen 
Hydraulisk handpump för nödsänkning. 
M - Nödreglage 
För manövrering av maskinen från marken vid nödsänkning. 
N- Manskapskorg 
Plattformen där operatören och verktygen tar plats. Den är gjord av profilrör i aluminium och 
har måtten 1400x700x1100 mm. Dessutom finns det tillgängligt (tillval) en större 
aluminiumkorg med måtten 1800x700x1100 och en korg av plastmaterial med måtten 
1300x800x1100. 
O- Larvband 
Dessa förflyttar skyliften med hjälp av två hydrauliska motorer som driver larvbanden. 
Larvbanden kan ha två olika lägen (tillval): Det första är lågt och smalt för att underlätta 
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åtkomst på smala platser, det andra är högt och brett för att garantera bättre stabilitet och 
en bättre anfallsvinkel vid körning. 
 

20 MATNING AV HYDRAULSYSTEMET 

 
Pumpmatning i kombination med en ljuddämpad encylindrig förbränningsmotor Hatz. Som 
alternativ en elektropump i kombination med en frekvensomriktare 220v. 
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21 BESKRIVNING AV MANÖVERDONEN, EGENSKAPER, PRESTANDA, 
IDRIFTTAGNING OCH NÖDSTOPPSÅTGÄRDER 

21.1 Ibruktagning av skyliften 
 

 
21.1.1 Start 

 
Anslut fordonets batteri genom att trycka på 
batteribrytaren. 
Vrid nyckeln på huvudelskåpet på ON, 
vänta tills du hör en ljudsignal och ta sedan 
upp fjärrkontrollen. Kontrollera först att 
nödstoppsknappen inte är intryckt och 
återställ den om det behövs. Tryck på den 
GRÖNA knappen längst ned till vänster för 
att sätta på fjärrkontrollen. 

 
 

21.1.2 Användning med 
förbränningsmotor  

 
Tryck en gång på den gröna startknappen 
för att fastställa anslutningen med 
markkontrollen. Tryck därefter på motorns 
startknapp och vänta ungefär 30 sekunder 
på att motorvarvtalet stabiliseras. Stäng av 
motorn genom att trycka återigen på 
startknappen. 
 
21.1.3 Användning med elektropump 
 
Anslut strömförsörjningen till huvudpanelen 
och sätt sedan väljaren H på 
ELEKTROPUMP. 
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21.2 Beskrivning av fjärrkontrollens symboler 
 
POS. Symbol Beskrivning och funktion Symbol Beskrivning och 

funktion 

A 
  

Höjer undre bom 
 

Sänker undre bom 

B 
  

Höjer jobb 
 

Sänker jibb 

C 
  

Förlänger jibb 
 

Drar in jibb 

D 
 

 
Förlänger undre bom 

 
Drar in undre bom 

E 
  

Roterar åt höger 
 

Roterar åt vänster 

F 
 

 
Automatisk stabilisering 

 
Stödbenssänkning 

G 
  

Automatiskt lås   

H 
  

Smala larvband 
 

Breda larvband 

I 
  

Korgrotation åt höger 
 

Korgrotation åt 
vänster 

J 
  Nödstoppsknapp   

K 
  

Förbränningsmotor 
 

Elmotor 

L 
  

Ljudlarm 
 

Start/stopp 
förbränningsmotor 

A a 
 

 

Framåtdrift / bakåtdrift   

E a 
  

Sväng / rotation på plats 
höger och vänster   
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21.3 Beskrivning av fjärrkontrollens funktioner: 
 

 
 
A- Reglage för förflyttning framåt-bakåt / Höj-sänk huvudbommen. 
B- Reglage för öppning-stängning av jibbens bom. 
C- Reglage för ut-indragning av jibbens bom. 
D- Reglage för ut-indragning av huvudbommen. 
E- Reglage för förflyttning höger-vänster / vagnrotation på plats / svängtornsrotation 

höger och vänster. 
F- Automatisk nivåreglering / destabilisering. 
G- Automatisk stängning (håll intryckt under manövern). 
H- Breddning / stängning larvband. 
I- Korgrotation höger och vänster. 
J- Nödstoppsknapp. 
K- Väljare huvudpump – elektropump. 
L- Ljudsignal / start-stopp förbränningsmotor. 
M- Knapp för överbelysning på displayen. 

A B C D E 

F G H I J K L 

M 
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 OBS! För att fjärrkontrollen ska kunna användas i manskapskorgen måste den 

vara placerad på avsedd plats i manskapskorgen (A) och spärren för “närvarande 
fjärrkontroll" (B) måste vara vriden. 
 

  
 

 OBS! Skyliften kan manövreras vid nödsituation om man placerar och trycker in 
fjärrkontrollen i den avsedda hållaren (C) på vagnens högra sida. 
 

  
 

 OBS! I normala funktionsförhållande kan skyliften bara manövreras från 
manskapskorgen. 
 

 
 

A 

B 

C 
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21.4 Beskrivning av fjärrkontrollens display: 
 
 

 
 
R- Symbol som anger att begränsaren har uppnått gränsen. 
S- Symbol som anger överbelastning av korgen. 
T- Symbol som anger att maskinen är stabiliserad och i nivå. 
U- Symbol som anger att korgen är centrerad. 
V- Symbol som anger att ett allmänt larm är aktivt. 
W- Symbol som anger att svängtornet är centrerat. 
X- Symbol som anger att ett meddelande är aktivt. 
Y- Symbol som anger batteriets laddningsnivå. 
Z- Symbol som anger radiosignalens styrka. 
Å- Tabell som används av begränsaren. 
Ä- Område där vagnens faktiska vinkling på axlarna X och Y anges. 
Ö- Lysdioder som anger avståndet som korgen befinner sig vid jämfört med 

begränsarens maximala tillåtna prestanda (alla lysdioder tända = aktiv begränsare). 
AA- Lysdioder som anger korgens vikt jämfört med maximalt tillåten lyftkapacitet (alla 

lysdioder tända = 200 kg). 
BB- Område där det anges stödbenens läge (30° / 60°) och om stödbenen trycker (anges 

med “*”) eller inte trycker (anges med “o”) mot marken. Varje stödben är markerat 
med ett nummer som överensstämmer med numret på klisteretiketten som stödbenet 
är försett med. 

 

T U V W S R 

Y 
CC Z DD AA 

EE 
BB 

X 
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21.5 Beskrivning av stödbenspanelens funktioner: 
 

 
 
N- Spak för höjning / sänkning stödben. 
O- Knapp för val av stödben att ingripa på. 
P- Nödstoppsknapp. 
Q- Lampa för medgivande till skyliftsmanövrer. 
 

R 

N 
O 

O 

O 

O 

Q 
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21.6 Förflyttning 

 
Gör på följande sätt för att förflytta maskinen: 
 
a) Kontrollera att samtliga stödben är höjda (att de inte trycker mot marken).  
b) Använd styrspaken A för att köra larvbanden framåt och bakåt och styrspaken E 

tillsammans med styrspaken A för att svänga maskinen åt höger eller åt vänster. När 
styrspaken E används ensam utförs vagnrotation på plats åt höger eller åt vänster. 

c) Spyder DT24 kan utrustas med breddningsbara larvband (tillval). För att bredda 
larvbanden och på så sätt få en mer stabil och säker förflyttning ska man stabilisera 
fordonet tills båda larvbanden höjs (se kapitlet STABILISERING), trycka knappen H 
uppåt och hålla den intryckt tills larvbandet är fullständigt öppet och sedan sätta 
tillbaka fordonet i körläge. 

d) För att göra larvbanden smala igen och på så sätt få en reducerad körbredd ska man 
stabilisera fordonet tills båda larvbanden höjs (se kapitlet STABILISERING), trycka 
knappen H nedåt och hålla den intryckt tills larvbandet är fullständigt stängda och 
sedan sätta tillbaka fordonet i körläge. 

e) Spyder DT24 är utrustad med ett automatiskt tippningsskydd som signalerar med 
hjälp av en ljudsignal och ett STOP-meddelande på displayen när maskinen närmar 
sig en kritisk tippningsvinkel, vilken varierar beroende på om larvbanden är öppna 
eller stängda. 

 
 

 OBS! Denna signalering blockerar inte rörelsen och därför kan utrustningen tippa 
över om man inte avbryter manövern.  

 OBS! Närvaron av tippningsskyddet fråntar inte operatören på något sätt ansvaret att 
hålla fordonets stabilitet under kontroll vid förflyttning eftersom det under vissa 
omständigheter och/eller vid fel på kontrollsystemet kan hända att utrustningen tippar 
i alla fall. 

 Vid manövrering av maskinen ska operatören helst stå utanför maskinens 
arbetsradie. 
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21.7 Stabilisering 
Stabiliseringen kan utföras antingen automatiskt eller manuellt. För automatisk stabilisering 
använder man fjärrkontrollen och för manuell stabilisering använder man stödbenspanelen 
som sitter på vagnen på höger sida. 

 

 

I vissa utföranden kan manskapskorgen krocka med stödbenen. Vid 
risk för detta ska man i förväg höja jibben cirka 5° med hjälp av 
avsett reglage. 

 
 

 
 
 
 
 
21.7.1 Automatisk stabilisering  
 
Gör på följande sätt för att utföra automatisk stabilisering av skyliften: 

 
a. Avlägsna spärrarna på de fyra stödbenen. 
b. Bredda stödbenen på önskat sätt genom att välja önskat stabiliseringshål. 
c. Under alla omständigheter ska de främre och bakre stödbenen på samma sida ha 

samma inställning. Således är följande utföranden möjliga: 
 

 Främre och bakre stödben helt öppna på både höger och vänster sida. 
 Främre och bakre stödben helt stängda på både höger och vänster sida. 
 Främre och bakre stödben helt stängda på höger sida och helt öppna på vänster 

sida. 
 Främre och bakre stödben helt öppna på höger sida och helt stängda på vänster 

sida. 
 Inga andra utföranden är tillåtna. 

 
d. Sätt tillbaka spärrarna på de fyra stödbenen. 

 
 OBS! Det är absolut förbjudet att arbeta med skyliften med stödbenen i körläge (helt 

stängda och framåt).  
 OBS! Det är absolut förbjudet att arbeta med skyliften om stödbenens spärrar inte är 

isatta. 
 OBS! Det är absolut förbjudet att arbeta med skyliften med stödbenen i utföranden 

som inte är tillåtna. 
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e. Tryck väljaren F på fjärrkontrollen mot operatören och håll den intryckt: Alla stödben 
sänks samtidigt. När alla fyra stödbenen står på marken påbörjar maskinen en 
automatisk stabiliseringscykel som är avslutad när förbränningsmotorn går tillbaka till 
tomgång. Om man vill höja vagnen ännu mer upprepas stabiliseringen genom att trycka 
en gång till på väljaren F. 

f. Stabilisera maskinen på så sätt att larvbandens minsta höjd över marken är lika med 
minst 100 mm. 

 

 
 OBS! Kontrollera att den minsta höjden över marken för båda larvbanden är större 

än 100 mm.  
 OBS! Närvaron av stabiliseringssystemet fråntar inte operatören på något sätt 

ansvaret att kontrollera fordonets planhet som inte får överskrida 1°. 
 

21.7.2 Manuell stabilisering 
 
Gör på följande sätt för att utföra en manuell stabilisering av skyliften: 

 
a. Avlägsna spärrarna på de fyra stödbenen. 
b. Bredda stödbenen på önskat sätt genom att välja stabiliseringshålen. 
c. Under alla omständigheter ska de främre och bakre stödbenen på samma sida ha 

samma inställning. Således är följande utföranden möjliga: 
 
 Främre och bakre stödben helt öppna på både höger och vänster sida. 
 Främre och bakre stödben helt stängda på både höger och vänster sida. 
 Främre och bakre stödben helt stängda på höger sida och helt öppna på vänster 

sida. 
 Främre och bakre stödben helt öppna på höger sida och helt stängda på vänster 

sida. 
 Inga andra utföranden är tillåtna. 

 
d. Sätt tillbaka spärrarna på de fyra stödbenen. 

 

 
 

 OBS! Det är absolut förbjudet att arbeta med skyliften med stödbenen i körläge (helt 
stängda och framåt).  

 OBS! Det är absolut förbjudet att arbeta med skyliften om stödbenens spärrar inte är 
isatta. 
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 OBS! Det är absolut förbjudet att arbeta med skyliften med stödbenen i utföranden 
som inte är tillåtna. 

 
e. Gå fram till stödbenspanelen som sitter på vagnen på höger sida. 

 

 
 

f. För att sänka alla fyra stödbenen trycker man spaken N nedåt och för att höja dem 
trycker man spaken uppåt. 

g. För att manövrera stödbenen en och en ska man välja önskat/de stödben med hjälp av 
tillhörande knapp/ar O och sedan manövrera spaken N i riktningen för önskad rörelse. 

h. Utför stabiliseringsmanövern genom att ingripa på de enskilda stödbenen så att 
skyliften sätts i våg. Kontrollera dess planhet med hjälp av vattenpassen som finns nära 
svängkransen genom att säkerställa att vagnens lutning inte är större än en grad (1°) 
på både X- och Y-axeln. Under detta värde tänds lampan för medgivande till 
skyliftsmanövrer Q. 

i. Stabilisera maskinen på så sätt att larvbandens minsta höjd över marken är lika med 
minst 100 mm. 
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 OBS! Kontrollera att den minsta höjden över marken för båda larvbanden är större 

än 100 mm.  
 OBS! Närvaron av stabiliseringssystemet fråntar inte operatören på något sätt 

ansvaret att kontrollera fordonets planhet som inte får överskrida 1°. 
 
21.7.3 Återställning till körläge 
 
a. För att sätta tillbaka skyliften till körläge ska man stänga den övre delen fullständigt och 

säkerställa att huvudbommen ligger på det avsedda stödet. Lämna jibben öppen 
ungefär 5° (den stannar automatiskt) för att undvika att manskapskorgen krockar med 
stödbenen. 

b. Tryck på väljaren F på fjärrkontrollen uppåt och håll den intryckt tills alla stödbenen är i 
körläge (helt uppe). Alternativt kan man trycka spaken N på stödbenspanelen uppåt och 
hålla den intryckt tills alla stödbenen är i körläge (helt uppe). 

c. För att manövrera stödbenen en och en ska man välja önskat/de stödben med hjälp av 
tillhörande knapp/ar O och sedan manövrera spaken N i riktningen för önskad rörelse. 

d. Avlägsna spärrarna på de fyra stödbenen. 
e. Lås stödbenen i körläge genom att passa in stopphålen med låstapparna. 
f. Sänk jibben till transportläge genom att sänka den tills den ligger på avsett stöd. 

 

 

I vissa utföranden kan manskapskorgen krocka med stödbenen. Vid 
risk för detta ska man i förväg höja jibben cirka 5° med hjälp av 
avsett reglage. 

 
 
 
 
21.7.4 Liften 
 
När skyliften väl har stabiliserats kan man börja manövrera själva liften på maskinen. För att 
aktivera manövreringsläget måste man först ha stabiliserat fordonet och därmed ska 
lampan Q för medgivande till liftmanövreringar vara tänd, larvbandet ska vara höjda över 
marken med minst 100 mm och samtliga stödben ska vara tryckta mot marken. 
Stig upp i korgen och spänn fast säkerhetsselena i de avsedda fästen. 
Flytta spaken A uppåt tills huvudbommen öppnas till minst 20° för att undvika eventuell 
destabilisering. 
Därefter kan man arbeta på normalt sätt med samtliga reglage. 
Det är nödvändigt att alltid tänka på följande: 
 Huvudbommen ska vara höjd till ändläget (ungefär 90°) innan medgivande till 

förlängning erhålls. Om huvudbommen inte är helt indragen kan man naturligtvis inte 
sänka den. 

 Det går inte att höja/sänka bommarna samtidigt som man utför rotation av 
manskapskorgen. 
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 För att kunna dra ut huvudbommen måset jibben vara öppen minst 5° för att undvika 
skada på stödet (fig. 1). 

 När liften är i viloläge kan man höja bara jibben med cirka 5° för att förhindra eventuell 
krock mellan manskapskorg och stödben. 

 

 
Figur 1 

I vanliga fall utförs manövreringarna som på bildsekvensen i figurerna 2 och 3. 
 

  
Figur 2 
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Figur 3 

 

 
 
Maskinen stannar automatiskt när man uppnår maximal gräns för 
korgens lutningsvinkel. 
 
 
 

 

Korgen är inställd för en maximal vikt på 200 kg. Inklusive verktygen 
är det inte tillåtet att transportera 3 eller flera personer.  
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22 STÄNGNING AV MASKINEN VID NÖDSITUATION (MANUELLA 
NÖDREGLAGE) 

 
Om ett fel inträffar eller vid avbrott i den hydrauliska eller elektriska matningen under 
användning av skyliften kan operatören på marken stänga utrustningen med hjälp av de 
manuella nödreglagen på marken. 
Vid behov att använda de manuella nödreglagen måste man först aktivera nödreglagen 
med hjälp av nyckeln som sitter inuti elskåpet på maskinens högra sida.  
 
  

 

Vid användning av maskinen i manuellt nödläge utesluts samtliga 
elektroniska säkerhetsfunktioner. Därför ska man noga följa 
instruktionerna som anges på nödreglagens manöverplats 

 
 
 
 
 
 
Nödreglagens aktiveringsnyckel 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Manuella hydrauliska nödreglage på 
svängtornet 
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22.1 Olika typer av fel 

 
22.1.1 Fel på den hydrauliska huvudkraften  
 
Detta typ av fel inträffar med avstängd motor (eventuellt slut på bränsle/elektrisk matning 
saknas till elektropumpen 220 VAC). 
 
Vid fel på enbart den hydrauliska matningen kan man manövrera maskinen med hjälp av 
handpumpen på följande sätt: 
 
1. Ta fram handpumpens spak och sätt in den på avsedd plats på vagnens högra sida 

under svängkransen. 
 
 

 
 
 
2. Använd skyliftens manöverdon på vanligt sätt medan du driver den manuella 

handpumpen. 
 
22.1.2 Fel på den hydrauliska huvudkraften och elsystemet 
 
Detta typ av fel inträffar med avstängd motor (eventuellt slut på bränsle/elektrisk matning 
saknas till elektropumpen 220 VAC) samtidigt som elektrisk matning 12VDC saknas 
(eventuellt trasigt batteri samtidigt som elektrisk matning saknas till elektropumpen 220 
VAC). 
 
Vid fel på huvudkraften och på elsystemet kan man manövrera maskinen med hjälp av 
handpumpen på följande sätt: 
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1. Ta fram handpumpens spak och sätt in den på avsedd plats på vagnens högra sida 
under svängkransen. 

 

 
 

 
2. Gå fram till sekvensventilen som sitter på maskinens högra sida. Man kan se denna 

ventil genom den avsedda öppningen där man ser 3 st spakar. Den första spaken 
nedifrån är den som tillhör denna ventil. 

 

 
 
3. Skruva i en av spakarna som sitter inom skyddshöljet på riktningsventilen på sektionen 

som utför önskad rörelse för att stänga utrustningen till viloläge. 
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a. 1:a ventilen från höger: inriktning av korg 
b. 2:a ventilen från höger: höjning/sänkning av huvudbom 
c. 3:e ventilen från höger: ut-/indragning av huvudbom 
d. 4:e ventilen från höger: höjning/sänkning av jibbens bom 
e. 5:e ventilen från höger: ut-/indragning av jibbens bom 
f. 6:e ventilen från höger: bomrotation  

 
På insidan av riktningsventilens skyddshölje sitter det en etikett som anger rörelsen som 
varje enskild ventil gör. 

 
4. Dra sekvensventilens spak mot dig för att aktivera önskad rörelse som sedan utförs 

genom att använda den andra spaken på riktningsventilens sektion (spakar från höger 
från 1 till 6).  

 
5. Sätt handpumpen i funktion. 

 
22.1.3 Fel på elsystemet 
 
Detta typ av fel inträffar vid avsaknad av elektrisk ström 12VDC (eventuellt trasig 
styrenhet och/eller trasiga kablar till systemets logik). 
 
Vid fel på den elektriska anläggningen kan maskinen manövreras på följande sätt: 
 
a. Här gäller samma arbetsmoment som i föregående fall förutom de för punkt 1 och 5 

eftersom motorn är på och således är hydraulsystemet redan i funktion. 
 

23 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR INDRAGNING AV STÖDBENEN VID 
NÖDLÄGE  

 

23.1 Fel på den hydrauliska huvudkraften 
Vid fel på enbart den hydrauliska matningen kan man manövrera stödbenen i nödläge på 
följande sätt: 
 
1. Sätt in spaken i den hydrauliska handpumpen (se föregående paragrafer). 
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2. Driv den manuella handpumpen och använd fjärrkontrollens reglage på vanligt sätt tills 
stödbenen är helt indragna. 

 
23.2 Fel på den hydrauliska huvudkraften och elsystemet 
I detta fall kan stödbenen manövreras i nödläge på följande sätt: 
 
1. Sätt in spaken i den hydrauliska handpumpen (se föregående paragrafer). 

 
2. Gå fram till sekvensventilen som sitter på maskinens högra sida. Man kan se denna 

ventil genom den avsedda öppningen där man ser 3 st spakar. Den första spaken 
nedifrån är den som tillhör denna ventil. 
 

 
 

3. Säkerställ att de två rattarna på maskinvagnens vänstra sida är urskruvade båda två. 
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4.  Dra sekvensventilens spak mot maskinens mitt (den första spaken nedifrån) för att 
aktivera önskad rörelse som utförs med hjälp av de andra två spakarna på samma 
riktningsventil.  
 

a.  1:a ventilen uppifrån: öppning/stängning larvband 
b.  2:a ventilen uppifrån: öppning/stängning stödben (alla samtidigt)  

 
5. För att ingripa på stödbenen var för sig ska man använda ventilgruppen som vanligtvis 

redan är aktiverade. Denna ventilgrupp sitter på maskinens högra sida intill 
sekvensventilen. 

 

 
 

Om man skruvar av den röda skruven avaktiveras funktionen till motsvarande stödben. 
Stödbensmanövreringen utförs genom att ingripa på följande ventiler: 
 

a. 1:a ventilen från höger: öppning/stängning stödben 1 
b. 2:a ventilen från höger: öppning/stängning stödben 2 
c. 3:e ventilen från höger: öppning/stängning stödben 3 
d. 4:e ventilen från höger: öppning/stängning stödben 4 

 
6. Sätt handpumpen i funktion.  
 
23.3 Fel på elsystemet 
Vid fel på elsystemet ska man göra på samma sätt som i föregående fall för att göra en 
nödstängning av stödbenen med undantag av punkterna 1 och 6. 

 
 
När stödbenens indragning slutförts ska följande återställas: 
 
 Skruva av spakarna på svängtornets magnetventil och sätt tillbaka skyddshöljet. 
 Avlägsna den hydrauliska handpumpen. 
 

 

Kontakta en CELA-auktoriserad verkstad för att få felet kontrollerat. 
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24 SÄKERHETSANORDNINGAR 

   
 

 
 
A - Nödstoppsknappar 
Dessa sitter på svängtornets nödreglage, på markstationens nödreglage och på 
fjärrkontrollen. Vid nödsituation avbryts alla funktioner på skyliften. 
 
B - Manuell nivåreglering av korgen 
För att utföra manuell nivåreglering av korgen. 
 
C - Handpump för att göra en nödsänkning 
Gör det möjligt att flytta på skyliften och sätta tillbaka den i transportläge om problem 
uppstår. Beroende på utförande kan det finnas en elektrisk nödpump, tillgänglig som tillval, 
som matas av maskinens batteri. 

D 

C 

A 
E 

F 

B 

G 
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D - Hydraliska nödreglage 
Sitter på svängtornet och används för att förflytta skyliften om en nödsituation uppstår och 
det inte finns tillgång till elektrisk ström. 
 
F - Överlastskydd på korgen 
Anordning som blockerar skyliftens alla rörelser om lasten i korgen överskrider maximalt 
tillåten last. 
 
F - Förbränningsmotor 
Diesel- eller bensindriven motor som tillåter alla rörelser, både skyliftens och vagnens. 
 
G – Elektropump 
Elektropump 220 VAC som tillåter alla rörelser, både skyliftens och vagnens. 
 
Flänsade blockeringsventiler på alla cylindrar 
Cylinderns rörelse avbryts om ett hydraulrör går sönder eller vid tryckfall. 
 
Skyddsanordningar på elanläggningen och hydraulsystemet 
Samtliga flexibla rör och kablar är försedda med slitageskydd och explosionsskydd. 
 
Förregling stödben/bom (sekvensventil) 
Stödbensreglagen är bara aktiva om bommarna är i viloläge och om man har utfört lämpligt 
val på svängtornets kontrollpanel. I annat fall kan de inte användas. 
Med öppen bom kan man inte längre manövrera stödbenen, inte ens om man väljer 
stödbensmanövrering på svängtornet. 
 
Övertrycksventil 
Förhindrar att det förinställda maxtrycket för skyliftens hydraulsystem överskrids. 
 
Fästen för säkerhetsselen 
Är placerade i manskapskorgen och används för att spänna fast operatörernas 
säkerhetsselen vid arbetet på skyliften. 
 
Vinkelgivare 
Utför den automatiska stabiliseringen av skyliften. Vinkelgivaren informerar dessutom 
operatören om maskinen under en manövrering närmar sig tippningsvinkeln. 
 
Andra möjliga tillbehör på skyliften 
 
 Hydrauluttag i manskapskorgen 
 Tryckluftsuttag i manskapskorgen 
 Anordning för automatisk återställning av utrustning till viloläge 
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24.1 Larmvisning på kontrollpanelens display 
 
Kod TECKENFÖRKLARIN

G 
ÅTGÄRD 

1 Bommen är inte i 
transportläge 

Stabilisera maskinen om den inte redan är det och stäng sedan 
utrustningen fullständigt 

2 Stödben på marken Stäng utrustningen och kontrollera att alla stödben står på marken. 
Utför en ny stabilisering av utrustningen om det behövs 

3 Allmänt larm  
6 Nödstoppsknapp intryckt Återställ den intryckta nödstoppsknappen 
7 Ej stabiliserad utrustning Stabilisera utrustningen 

8 
Huvudbommens 
förlängning har inte dragits 
in 

Dra in huvudbommens förlängning 

9 Stängd jibb Vinkla jibben minst 5° 
13 Låg bom Höj huvudbommen till ändläge 
14 Vinklad korg Återställ korgens nivå manuellt 
16 Bom på stödet Höj huvudbommen från stödet 
17 Stängd jibb Höj jibben från stödet 

18 Automatisk nivåreglering av 
vagn pågår Vänta tills den automatiska nivåregleringen slutförts 

19 Främre höger stödben står 
inte på marken Tryck ned främre höger stödben på marken 

20 Främre vänster stödben 
står inte på marken Tryck ned främre vänster stödben på marken 

21 Bakre höger stödben står 
inte på marken Tryck ned bakre höger stödben på marken 

22 Bakre vänster stödben står 
inte på marken Tryck ned bakre vänster stödben på marken 

23 Maskin ej i nivå Nivåreglera vagnen 

24 Manöverväljare i fel läge Kontrollera att manöverväljarens läge överensstämmer med 
manövern som man ska utföra 

25 Stödben i rörelse Vänta tills stödbensrörelsen har slutförts 

27 Begränsare Gränsvärdet för utrustningens funktion har uppnåtts. Utför tillåtna 
manövrer för att gå tillbaka till normalt arbetsområde 

29 Stängda stödben Placera stödbenen på korrekt sätt 
31 Ej ansluten fjärrkontroll Anslut fjärrkontrollen 
32 Risk för tippning Avbryt rörelsen, risk för tippning 

33 Nivåreglering av korg pågår Utför inga andra manövrer medan korgrotationen utförs / vänta tills 
den automatiska nivåregleringen av korgen har slutförts 

34 Överbelastad korg Minska vikten i korgen (gränvärdet på 200 kg har uppnåtts) 
35 Spärrnyckeln är inkopplad Släpp nödlägesnyckeln 
36 Bakstabilitet Oscillera huvudbommen uppåt 
37 Ej centrerad korg Centrera korgen innan automatisk stängning utförs 

38 Korgens låstapp saknas Kontrollera att korgens låstapp sitter korrekt på plats och att den 
kopplat in gränslägesbrytaren 
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24.2 Lastbegränsare 
 
På skyliften finns ett system installerat som känner av lasten med en maximal 
utlösningströskel inom 120% av den nominella lastförmågan. Detta system blockerar alla 
rörelser på maskinen och aktiverar ett intermittent ljudlarm när maximalt tillåten last 
överskrids (100, 120 eller 200 kg beroende på arbetsradien man använder). För att 
återställa maskinen från det blockerade läget till aktiverat läge är det nödvändigt att lasta ur 
den extra lasten tills tillåten last uppnås. 
OBS! Systemet som kontrollerar skyliftens maximala last fråntar inte operatören 
uppgiften att noga kontrollera att vikten på utrustningen och materialet som ska 
lastas, och som är nödvändiga för arbetet och underhållet, inte överstiger maximalt 
tillåten last för det användningsförhållande som förutses på skyliften. 
 
24.3 Vinkelgivare huvudbom 
 
Skyliften är försedd med en varningsanordning som avbrottsfritt kontrollerar den maximala 
vinkel som huvudbommen arbetar med. Om denna vinkel överskrider 90° tillåter 
varningsanordningen enbart att man utför manövrer som krävs för att minska vinkeln och 
visar samtidigt en felkod på fjärrkontrollens display. 
OBS! Denna anordning fråntar inte operatören uppgiften att utföra 
stabiliseringsutförandet med noggrannhet. 
 

24.4 Fjärrservice 
 
Skyliften är försedd med ett modem som kan kontrolleras av CELA kundservice. 
Tack vare denna apparat är det möjligt för CELA kundservice att via fjärranslutning och i 
realtid kontrollera maskinens driftparametrar samt alla utlösta larm. Tack vare detta system 
är det dessutom möjligt att ingripa på många av maskinens driftparametrar och således ge 
en snabb och effektiv service. 
 
Två olika fjärrkontrollsystem kan installeras: 

 GSM-modem 
 CRSS Cela Remote Service System 

 
Vid behov, gör på följande sätt: 
 
24.4.1 GSM-modem 
 
1. Öppna markstationens elskåp. 
2. Kontrollera att modemet är av den typ som anges på figuren nedan. 
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3. Ta ut SIM-kortshållaren från modemet genom att trycka på den gula knappen med en 

penna eller en liten skruvmejsel. 
4. Sätt in SIM-kortet i den avsedda hållaren (med entydig positionering), ring upp CELA 

fjärrservice och ange det isatta SIM-kortets telefonnummer. 
 

VIKTIGT! Det ska vara ett SIM-kort för telefontjänster och inte för 
datatjänster. Använd ett 2G-nätverk som är aktiverat för dataöverföring. 
Innan du sätter in SIM-kortet i modemet ska du inaktivera 
pinkodsbegäran med hjälp av menyn i en vanlig mobiltelefon. 
 

5. Lämna fordonets elskåp tillslaget med inkopplat kraftuttag tills du får nya instruktioner 
av CELA kundservice. 

 
24.4.2 CRSS Cela Remote Service System 
 
1. Öppna markstationens elskåp. 
2. Kontrollera att modemet är av den typ som anges på figuren nedan. Modemet är 

installerat på insidan av luckan på elskåpet som sitter på maskinen och är en blå låda. 
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3. Skruva av de två skruvarna som låser locket på lådan för att få åtkomst till dess insida. 
 

  
 
4. Sätt in SIM-kortet på den plats som pilarna visar och stäng sedan locket på CRSS-lådan 

utan att klämma någon kabel. 
 

OBS! För att CRSS ska kunna fungera är det nödvändigt att anförskaffa 
ett SIM-kort 2G för både telefontjänster och datatjänster med ett 
telefonabbonemang som är lämpligt för dataöverföring. Sätt in SIM-
kortet i en mobiltelefon och avaktivera både telefonsvarare och PIN-kod. 
Meddela sedan genom CELA namnet på operatören som visas på 
telefonens display (för operatörsnamnet är det viktigt att man anger 
exakt det som står angivet vad gäller stor och liten bostav, symboler 
o.s.v.). 

 
5. Därefter går det att använda CRSS! För att kunna avläsa maskinens egenskaper 

behöver man bara lämna den på med inkopplat kraftuttag. 
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25 UNDERHÅLL 

OBS!!! SVETSNING/ÅTERSTÄLLNING 
 
Flera delar på maskinen är tillverkad av höghållfast stål. Utför aldrig någon svetsning 
eller återställning utan auktorisering och förebyggande instruktioner från 
tillverkaren. 
 
 

A. INLEDNING 

B. PRODUKTER ATT ANVÄNDA 

C. UNDERHÅLLSPROGRAM 

D. SMÖRJNING AV SVÄNGENHETEN 

E. KONTROLL AV HYDRAULOLJENIVÅ 

F. BYTE AV TRYCKFILTERPATRON 

G. BYTE/RENGÖRING AV RETURFILTERPATRON 

H. KONTROLL AV TÄTNING PÅ CYLINDRARNAS BLOCKERINGSVENTILER 

I. KONTROLL AV KOPPLINGAR OCH SLANGAR 

J. ELEKTRISKA KOMPONENTER/ANLÄGGNINGAR 

K. KONSTRUKTIONSKONTROLL 

L. KONTROLL AV ÅTDRAGNING PÅ BULTAR OCH SKRUVAR 

M. TÖMNING AV ANLÄGGNINGEN OCH PÅFYLLNING AV TANK 

N. SMÖRJNING AV LEDTAPPAR 

O. SMÖRJNING AV GLIDBLOCK 

P. KONTROLL/JUSTERING AV GLIDBLOCK 

Q. REGLAGE 

R. PROBLEM-ORSAK-ÅTGÄRD  FUNKTIONSSTÖRNINGAR 

S. KOMPONENTER 
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25.1 Inledning 
Det är mycket viktigt att maskinerna tvättas ofta med högtryckstvätt för att avlägsna alla 
förorenande ämnen som kan skada materialet eller förhindra korrekt funktion. 
Efter tvätten ska samtliga komponenter smörjas för att garantera korrekta glidrörelser och 
man ska noga kontrollera att inga komponenter är defomerade eller utslitna. Kontakta i så 
fall en auktoriserad verkstad för att få komponenterna utbytta. 
För information om vilket smörjmedel som ska användas, se anvisningarna längre fram i 
denna handbok. 
Det är mycket viktigt att ha i åtanke att även säkerhetsanordningarna är föremål för 
utslitning och även på dem ska man kontrollera komponenternas rengöring, smörjning och 
skick. Under normala användningsförhållanden ska ovannämnda rengöringar och 
smörjningar utföras en gång i månaden. Det ska däremot utföras med tätare intervall om 
användnings- eller omgivningsförhållandena är mer påfrestande än normalt. 
Eftersom det är omöjligt att beskriva alla möjliga olika förhållanden, anger vi bara några 
som exempel. 
 

 Återupptagande av maskinens arbete efter en längre stilleståndstid. 
 Mycket hög eller mycket låg omgivningstemperatur med följden att smörjmedlets 

effekt försämras eller att det stelnar. 
 Vid arbeten såsom sandblästring och målning där material ofta tränger in i de rörliga 

delarna, blandas med smörjfettet och bildar en blandning som har repande effekt 
istället för att smörja och orsakar snabb förstöring av komponenterna tills de rörliga 
delarna blockeras. 
 

Det är kundens uppgift att i förhållande till användningsförhållandena bestämma intervaller 
och arbetssätt för utförande av nödvändiga kontroller och underhållsingrepp för att 
garantera långvarig och perfekt funktion av säkerhetsanordningarna och maskinen i sin 
helhet. 

 
OBS! 

FÖR MASKINENS OCH PERSONERS SÄKERHET ÄR DET OBLIGATORISKT ATT 
ANVÄNDA ORIGINALRESERVDELAR. FÖR INFORMATION OM NÄRMSTA 

AUKTORISERAD VERKSTAD, KONTAKTA CELA KUNDSERVICE  
 
NÄR MASKINEN TVÄTTAS MED HÖGTRYCKSTVÄTT FÅR MAN INTE RIKTA STRÅLEN 

MOT DOSOR OCH ELEKTRISKA SKÅP. ANVÄND INTE 
AGGRESSIVA KEMISKA RENGÖRINGSMEDEL, BENSIN ELLER LIKNANDE  

EFTERSOM DE ÄR SKADLIGA FÖR GUMMIDELAR, PLASTKOMPONENTER OCH 
LACK. 

 
UTFÖR INTE UNDERHÅLL PÅ MASKINEN NÄR DEN ÄR I DRIFT. STÄNG AV ALLA 

MOTORER OCH TA BORT NYCKLARNA FRÅN KONTROLLPANELERNA OCH FRÅN 
LASTBILENS TÄNDNINGSLÅS. PÅ KULLEDERNA REKOMMENDERAR VI ATT 

UPPREPA SMÖRJNINGEN MED MASKINEN I OLIKA ARBETSLÄGEN.  
 

UNDERHÅLLET SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ALLTID UTFÖRAS MED 
AVSTÄNGD MASKIN OCH MED BORTTAGNA NYCKLAR FRÅN PANELERNA.  
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Kontrollerna, underhållet och samtliga ingrepp på maskinen ska utföras av personal med 
specifik kompetens. I underhållsprogrammet anges vilken typ av personal som får utföra de 
olika arbetsmomenten: 
 
a. Skyliftens förare och underhållsverkstaden hos företaget som äger maskinen. 
b. Serviceverkstäder som auktoriserats av CELA  
c. CELA verkstad  
 
Innan eventuella ändringar utförs måste man ha fått auktorisering av tillverkaren. 
 
Obs! Efter att ha utfört någon form av kontroll/underhåll ska man notera resultat och utförda 

åtgärder i avsett kontrollregister – se kap.10. 
 
VID LÄNGRE STILLESTÅND AV MASKINEN 
 
Förvara den på torr plats med luftcirkulation. 
Ta bort maskinens startnycklar. 
Rengör hydraulsystemets filter. 
Skydda kontakter och relän med rostskyddsmedel. 

- Smörj ytor som inte är skyddade av lack, glidskenor och kedjor. 
- Täck inte över maskinen med plastpresenning eftersom det kan ge kondensbildning. 
- För vagnen följ tillverkarens anvisningar. 

 
Innan maskinen sätts i drift ska man utföra de kontroller och underhållsåtgärder som ska 
utföras med intervallerna varje dag...., var 50 timme...., varje månad. 
 
VID NEDMONTERING OCH SKROTNING 
 
Vid skrotning ska man demontera hela maskinen och separera olika typer av material att 
lämna in till avsedda återvinningsstationer. 
Maskinen innehåller följande olika slags material:  
 
- Järnhaltiga material: bultar, skruvar och mekaniska komponenter. 
- Plastmaterial: packningar, remmar och skydd. 
- Elektriskt material: lindningar, reglage, magnetventiler och liknande. 
- Olja och smörjmedel: hydraulolja, växellådsolja, smörjfett. 
- För vagnen följ tillverkarens anvisningar. 
- Annat material: KVICKSILVER (korgnivåsensor) 
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25.2 Produkter att använda 

 
 
 Fettet NILS NILEX EP1 eller likvärdigt för tappar och smörjnippel 
 Fettet NILS NILEX EP1 för bomförlängningarna och eventuella stödbalkar som stödjer 

stödbenen  
 

 DROPPUNK
T (°C) 

DENSITET 
VID 15°C 
(g/cm³) 

DRIFTTEMPE
RATUR (°C) 

Viskositet 
vid 40°C 
(mm /s²) 

Flampunk
t (°C) 

Självantändnin
gspunkt (°C) 

NILS 
NILEX 
EP1 

ca 250 0,91÷0,95 -15/+100 ca 84 ≥ 250° Är inte 
självantändlig 

 
 

Hydraulolja typ AGIP ARNICA 32 - Hydraulsystemets volym 80 l 
 Densitet vid 15°C 

(kg/l) ASTM D 
1298 

Viskositet vid 
40°C(mm/s²) ASTM D 
445 

Flampunkt V.A. 
°C ASTM D 92 

Flytpunkt °C 
ASTM D 97 

AGIP ARNICA 
32-46 0,865-0,870 32-45 202-215 -36 

FETTER, SMÖRJMEDEL, OLJA OCH ANDRA 

      KOD                                 BESKRIVNING                          ANMÄRKNINGAR                        ANVÄNDNING 
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Likvärdiga: ROL LI 32 HIV 
  TOTAL EQUIVIS ZS 32 
  ESSO INVALOR EP 32 
  SCHELL TELLUS SX 32 
 
 Fett för svängkransrotationen med snäckväxel: 
- NILS NILEX EP1: för snäckväxel/lager/kulskruvar och för kuggarna  
  

 DROPPUNK
T (°C) 

DENSITET 
VID 15°C 
(g/cm³) 

DRIFTTEMPER
ATUR (°C) 

Viskositet 
vid 40°C 
(mm /s²) 

Flampu
nkt (°C) 

Självantändnin
gspunkt (°C) 

NILS 
NILEX 
EP1 

ca 250 0,91÷0,95 -15/+100 ca 84 ≥ 250° Är inte 
självantändlig 

 
 

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT STICKA IN VERKTYG, HÄNDER, FINGRAR M.M. 
I HÅLEN I TELESKOPBOMMEN. 

 
ALLA UNDERHÅLLSARBETEN KAN UTFÖRAS MED VANLIGA VERKTYG SOM 

ÖVERENSSTÄMMER MED SÄKERHETSKRAVEN 
 
 

VIKTIGT 
KONTROLLERA NOGGRANT SKICKET PÅ ELEKTRISKA LEDARE SOM ANSLUTER 

MANSKAPSKORGEN TILL SVÄNGTORNET. EFTERSOM DESS FUNKTION ÄR 
MYCKET VIKTIG FÖR SÄKERHETEN REKOMMENDERAR VI ATT KONTROLLERA 

SKICKET PÅ DESSA LEDARE (OCH EVENTUELLT BYTA UT DEM VID BEHOV) VAR 2 
000 ARBETSTIMME. 
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25.3 Underhållsprogram 
Viktigt: Efter utförandet av någon form av kontroll/underhållsåtgärd ska man utföra de 
kontroller och underhållsåtgärder som har intervallet "varje dag" innan maskinen sätts i drift. 
 

INTERVALL ÅTGÄRD ANMÄRK
NING 

UTFÖRS AV  

Varje dag innan  
idrifttagning  
  

Utför tester utan personer i manskapskorgen för 
att kontrollera perfekt funktion på 
säkerhetsanordningar och nödreglage med 
särskild uppmärksamhet till: 

 Förlängningsbegränsare (i förekommande fall) 
 Nödstoppsknappar 
 Förreglingssystem stödben/bom 
 Reglage och varningslampor 
 Batteriladdning 
 Bränsletankens och hydrauloljans nivåer 
 Rotationsförregling för stabilisering innanför 

profilen 
KONTROLLERA DESSUTOM: 

 Att tapparnas blockeringssystem (stift, 
ringmuttrar m.m.) är i gott skick och fungerar 
perfekt 

 Att alla instruktions- och säkerhetsskyltar är 
läsbara 

 Att det inte förekommer hydraulläckage, lösa 
elektriska anslutningar, spår från stötar och 
friktion m.m. 

 

  
 
 
 
 
 

 
A 
 

skyliftens 
förare 

 
 
 
 
 
 
 

Var 50 drifttimme Kontrollera motoroljans nivå. 
 
Kontrollera rengöringen: 

 På dieselns förfilter 
 På motorns luftfilter 
 På maskinen (kontrollera särskilt tätningen på 

kopplingar och slangar) och ta tillfället i akt att 
kontrollera skicket på däcken, kablarna, 
samtliga tillbehör och all utrustning. 

  
Kontrollera rengöringen på hydrauloljans filter 

  
 
 
 
 

A 
 

skyliftens 
förare 

 

Varje månad 
( ~ 120 timmar) 

Utför en rengöringscykel och fullständig smörjning 
enligt anvisningarna i INLEDNING i detta kapitel 
UNDERHÅLL. 
Utför kontroller och smörjningar enligt 
beskrivningen på figuren nedan 050. 
 
Kontrollera smörjningen på bomförlängningens 
kedjor/vajrar och smörj remskivorna för 
kedjor/vajrar (i förekommande fall).  
 

Byt ut 
hydraulsyste
mets 
oljefilterpatr
oner efter de 
första 150 
timmarna 

 
 

A 
 

skyliftens 
förare 
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KONTROLLERA NÄRVARO AV  
ROSTPUNKTER SOM KAN MARKERA 
BUCKLOR, SPRICKOR ELLER ANDRA  
FENOMEN SOM BÖR ÅTGÄRDAS 
 
 

 
 
 

 
 

Kontrollera 
spelet på 
sidostyrblocken 
och reglera vid 
behov 

Kontrollera 
spelet mellan 
svängkrans/ 
kugghjul 
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Viktigt: Efter utförandet av någon form av kontroll/underhållsåtgärd ska man utföra de 
kontroller och underhållsåtgärder som har intervallet "varje dag" innan maskinen sätts i drift. 
 

INTERVALL ÅTGÄRD ANMÄRKNING UTFÖRS AV 
Var tredje månad 
( ~ 360 timmar) 

Kontrollera huvudfästenas åtdragning: 
 Bultar på svängkransen 
 Bultar på reduktionsväxel 
 Bultar på ram-lastbil 
 Ringmuttrar på tapparna 

Utför kontroller för slitage på kedjorna för 
in-/utdragning 
 
 
Utför kontroller och smörjningar enligt 
beskrivningen på figuren nedan 051. 
Byt ut hydraulsystemets filterpatroner och 
kontrollera blockeringsventilerna. 
OBS! Vid felaktig åtdragning av 
svängkransens skruvar är det nödvändigt 
att byta ut skruvarna hos våra 
serviceverkstäder 

Se 
åtdragningsmome
nten i kapitel 3 
 
Hänvisa till 
paragraf 25.11 
 
Se  
“INSTRUKTIONER 
FÖR UNDERHÅLL 
AV 
HYDRAULSYSTE
MET”  
 

A 
skyliftens 

förare 
och/eller 
ansvarig 

för säkerheten 
på 

 tillverkarföretaget 
+ 
B 

auktoriserade  
serviceverkstäder  

eller 
företaget  

CELA  

Var sjätte månad 
( ~ 750 timmar) 

Utför en fullständig kontroll av maskinen 
och skriv samtliga resultat i avsedda 
registreringsformulär i bilagan 
“KONTROLLREGISTER”. 
 

 A 
skyliftens 

förare 
+ 

ansvarig 
för säkerheten på 
tillverkarföretaget 

Varje år 
( ~ 1500 timmar) 

Byt ut all olja i hydraulsystemet. 
 
 
 
 
 
 

Se 
“INSTRUKTIONER 
FÖR UNDERHÅLL 
AV 
HYDRAULSYSTE
MET” 
 
 

A 
skyliftens 

förare 
+ 

ansvarig 
för säkerheten på 
tillverkarföretaget 

+ 
B 

auktoriserade 
serviceverkstäder  

eller företaget 
CELA  

Var 1-3 år 
(1 500-4 500 
timmar) 

KOMPLETT KONTROLL OBS! För PLE som 
är auktoriserade 
för tyngre laster 
reduceras 
intervallet till var 1-
2 år (1 000-3 000 
timmar) och den 
kompletta 
besiktningen till var 
6-7 år (9 000-10 
000 timmar) 

B 
auktoriserade 

serviceverkstäder  
eller företaget 

CELA 
Efter 15 000 
timmar  
eller tio år 

KOMPLETT BESIKTNING B 
auktoriserade 
serviceverkstäder  
eller företaget 
CELA  
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Jib arm 
löstagbar 

kontrollera 
tillståndet av 
de elektriska 
ledningar och 
VVS i 
energikedjan 

kropp bom 
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25.4 Infettning/smörjning av svängkransrotation med snäckväxel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – RULLAGER - NILS NILEX EP1 (GENOM SMÖRJNIPPLEN) 
B– LAGER - NILS NILEX EP1 (GENOM SMÖRJNIPPLEN) 
C – SNÄCKVÄXEL - NILS NILEX EP1 (GENOM SMÖRJNIPPLEN) 
D– EXTERNA KUGGAR - NILS NILEX EP1 (GENOM SMÖRJNIPPLEN) 
 
 
 
 

B 

D D 

A 

C B 
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25.5 Kontroll av hydrauloljenivå 
Kontrollera att hydrauloljenivån i tanken ligger mellan minimi- och maxstrecket som i fig. 1. 
Kontrollen ska utföras med stängd maskin i transportläge (även stödbenen) och med 
fordonet på plan mark. Om olja saknas ska man fylla på med en olja som har angivna 
egenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.6 Byte av oljans tryckfilterpatron 
 
Oljans tryckfilter sitter i närheten av stödbenens reglagegrupp (fig.2). 
För en korrekt rengöring av filtret ska man byta ut filterpatronen eftersom den inte kan 
tvättas (gjort av mikrofiber). 
Gör på följande sätt för att byta ut den: 
 
- Rengör filterhållaren. 
- Skruva av filtrets undre del och ta ut den inre patronen (placera först en behållare under 

filtret som samlar upp oljan som finns inuti filtret). 
- Sätt in den nya filterpatronen och skruva i filtrets underdel. 
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25.7 Kontroll av tätning på cylindrarnas blockeringsventiler 
 
Var tredje månad ska man kontrollera tätningen på cylindrarnas blockeringsventiler genom 
att göra på följande sätt: 
 
Kontroll av funktion på stödbenens blockeringsventiler 
 

1) Tryck ned stödbenen mot marken. 
2) Frånkoppla fordonets kraftuttag. 
3) Lämna lastbilens motor igång så att reglagens strömförsörjning förblir aktiv. 
4) Försök att höja stödbenen med styrspakarna och kontrollera att stödbenen inte rör 

sig. 
5) Stäng av lastbilens motor, vänta några minuter och gör sedan ett märke som 

markerar stödbenens exakta läge. 
6) Kontrollera efter 10 minuter att ventilerna håller tätt (att stödbenen inte rört sig).  
7) Utför samma tätningstest/-kontroll med helt indragna stödben. 

 
Kontroll av funktion på blockeringsventiler på överdelens cylindrar 
 

1) Höj bommarna något från transportläget med maximal last i manskapskorgen (lasta 
enbart korgen med material, inga tester får utföras med personer ombord i korgen). 

2) Frånkoppla fordonets kraftuttag. 
3) Lämna lastbilens motor igång så att reglagens strömförsörjning förblir aktiv. 
4) Använd de olika reglagen och kontrollera att cylindrarna inte utför någon rörelse. 
5) Stäng av lastbilens motor, vänta några minuter och gör sedan ett märke som 

markerar de olika cylindrarnas exakta läge. 
6) Kontrollera efter 10 minuter att ventilerna håller tätt (att cylindrarna inte rört sig).  
 
OBS! Om ventilerna inte håller tätt ska man genast vända sig till en auktoriserad 
verkstad för att utföra noggrannare kontroller och eventuellt åtgärda problemet. 
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25.8 Kontroll av kopplingar och flexibla styva rör 
 
I samband med det löpande underhållet ska man kontrollera alla kopplingar och maskinens 
olika hydraulanslutningar för att upptäcka eventuella fel.  
Vad gäller kopplingarna i allmänhet ska kontrollen utföras genom att säkerställa att det inte 
läcker olja och eventuellt kontrollera korrekt åtdragning (om kopplingen är försedd med 
packning ska den eventuellt bytas ut).  
Vad gäller de flexibla rören ska man noga kontrollera sammankopplingen mellan rör och 
pressad koppling och det flexibla rörets allmänna skick (det får inte finnas tecken på tidigt 
föråldrande, sprickbildning, svullnad eller repor av sådan grad att det kan äventyra 
tätningen). 
Gör på följande sätt om något av rören behöver bytas ut: 
 
1. Stäng av motorn. 
2. Manövrera styrspakarna flera gånger (med avstängd motor) i syftet att tömma trycket i 

ledningarna. 
3. Om rörledningen sitter lägre placerad än tanken kan det inträffa ett tillbakasug från 

tömningsfiltren. Därför ska man om nödvändigt ta loss rörledningarna som är kopplade 
till returfiltret. 

4. Om man behöver byta ut ett insugsrör från tanken måste man blockera oljeutloppet från 
tanken. 

5. Var alltid mycket försiktig när du tar bort delen som ska bytas ut. 
6. Använd alltid rörledningar/reservdelar som är original. 
 
När delen bytts ut ska man tömma ut luften som trängt in i kretsen genom att manövrera 
cylindrarna till ändläge. 
 
OBS!!! RÖRLEDNINGAR - ELEKTRISKA KABLAR 

 
De flexibla rör och elektriska kablar som finns inuti kabelkedjorna är 
förslitningsdetaljer och ska kontrolleras ofta för att undvika maskinskador och 
följaktligt driftstopp. 
Kontrollera således korrekt fäste av dem på kabelkedjans ändar, det utvändiga skicket 
och dess korrekta positionering och sträckning (inuti kabelkedjan får ledningar och 
kablar inte ligga över varandra eller sticka ut). 
Obs: Om kabelkedjan är placerad inuti bommen kan kontrollen utföras visuellt genom 
att lysa med en ficklampa från bommens bakre öppning (genom att avlägsna 
skyddshöljet och kontrollera kabelkedjan medan bomförlängningen utförs). 
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25.9 Elektriska komponenter/anläggningar 
 
Kontrollera regelbundet (var 100 timme/en gång i månaden) skicket på de elektriska 
komponenterna och kablagen (kontrollera noga kablarna och de olika 
anslutningarna/uttagen). Kontrollera att det inte finns spår från stötar/friktion och ytlig 
utslitning på kablarna och att de fortfarande sitter korrekt fästa på ursprunglig plats. 
Kontrollera dessutom skicket på de olika kopplingsboxarna och att locken och kopplingarna 
för ingående elkablar är vattentäta (för att undvika farliga vatteninfiltrationer). 
På maskiner försedda med elektrohydraulisk koppling inuti svängtornet (maskiner med 
kontinuerlig rotation av svängtornet) ska man kontrollera skicket på de inre elektriska 
anslutningarna (borstar och släpringar) och smörja dem en gång i månaden med lämpligt 
rostskyddsmedel (rostskyddsspray för elektriska kontakter). 

 
25.10 Konstruktionskontroll 

 
En komplett kontroll och besiktning av skyliftens konstruktion ska utföras minst var 1 500/2 
000 drifttimmar av tillverkarens kvalificerade och auktoriserade personal i syftet att 
kontrollera det allmänna slitaget på maskinen. 
Gör på följande sätt för utförande av denna kontroll: 
 
 Tvätta/rengör hela maskinen noggrant. 
 Gör en visuell kontroll av hela maskinens konstruktion (inklusive ramen som 

sammankopplar den till fordonet) med särskild uppmärksamhet till svetsningar och 
punkter med rost/oxidation i syftet att upptäcka eventuella tecken på försvagningar i 
konstruktionen.  

 Vid upptäckten av håligheter/sprickor eller vid osäkerhet ska man genast vända sig till en 
auktoriserad verkstad för att låta göra en noggrannare kontroll och eventuella åtgärder.  
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25.11 Kontroll av åtdragning på svängkransens bultar 
 
Kontroll av korrekt åtdragning på bultarna som använts på skyliften ska alltid utföras minst 
var 300/600 drifttimmar av kunnig personal i syftet att upptäcka eventuella sättningar eller 
lossningar i god tid. 
Allmänt sett ska man kontrollera åtdragningen på samtliga bultar som förekommer på 
maskinen (med momentnyckel och genom att hänvisa till åtdragningstabellen nedan) med 
särkild uppmärksamhet till följande kritiska punkter: 
- Fäste till fordonets ram 
- Manskapskorgens fäste 
- Flänsventilernas fäste till cylindrarna 
- Fäste av svängkrans/svängtorn/ram 
- Fäste av tapplåssystem 
- Stödbenens fästen  

 
OBS!!!  
Under kontrollen/nya fastsättningar får inte redan slitna/sträckta skruvar användas 
eftersom de inte längre kan garantera korrekt mekanisk hållfasthet. 
Därför ska man byta ut skruven om man upptäcker ett fäste som lossnat, speciellt vad 
gäller de kritiska punkterna (använd alltid originalreservdelar från tillverkaren).  
 
TABELL ÖVER VRIDMOMENT BULTAR Nm 
 

NOMINELL 
DIAMETER (mm) 

BULTKLASS 
8.8 10.9 12.9 

5 5 7 8 
6 8 12 14 
8 20 29 35 

10 40 60 70 
12 70 100 120 
14 110 160 190 
16 170 250 300 
18 240 350 410 
20 340 500 580 
22 460 680 800 
24 580 860 1000 
27 860 1270 1490 
30 1170 1720 2010 
33 1590 2340 2740 
36 2040 3000 3520 
39 2660 3900 4570 

 
 
Momentnoggrannhet C = 0,15 Norm E25-030 Afnor 84162 
(10Nm  1 Kgm) 
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TABELL ÖVER VRIDMOMENT KOPPLINGAR/RÖR  
 
KOPPLINGAR RÖR 24° - DIN3861    KOPPLINGAR/RÖR 60°-BSP 
         

UTV D  
RÖR   

GÄNGNING 

VRIDMOM
ENT 

 UTV D  
RÖR   

GÄNGNING 

VRIDMOM
ENT 

SERI
E TJ N.m  mm IN. N.m 

LÄ
TT

  
(L

) 

6 12 x 1,5 13 - 15  5 3/16 1/8 12 - 14 
8 14 x 1,5 15 – 18  6 ¼ 1/4 14 - 16 

10 16 x 1,5 25 – 28  10 3/8 3/8 25 – 28 
12 18 x 1,5 27 – 30  12 ½ 1/2 45 – 60 
15 22 x 1,5 50 - 60  16 5/8 5/8 55 – 70 
18 26 x 1,5 60 – 75  20 3/4 3/4 90 – 110 
22 30 x 2 85 – 105  25 1” 1” 120 – 140 
28 36 x 2 120 - 140  32 1”1/4 1”1/4 170 – 190 

TU
N

G
 

(S
) 

6 14 x 1,5 14 – 16  38 1”1/2 1”1/2 200 - 245 
8 16 x 1,5 25 – 28      

10 18 x 1,5 27 – 30      
12 20 x 1,5 43 – 54      
14 22 x 1,5 50 – 62      
16 24 x 1,5 60 – 75      
20 30 x 2 90 – 110      
25 36 x 2 125 - 145      
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25.12 Tömning av anläggningen och påfyllning av tank 
Vid behov att tömma anläggningen är det nödvändigt att ta bort den använda oljan 
fullständigt för att undevika att den blandas med den nya. Uppsugningen ska utföras från 
den lägsta punkten på hela anläggningen och när oljan fortfarande är ordentligt varm. 
Oljan som man fyller på systemet med ska hällas ned i tanken genom ett absolutfilter på 25 
mikron. 
Det är väsentligt att oljan är ren och utan främmande ämnen som kan orsaka för tidig 
utslitning av utrustningen samt att den överensstämmer med föreskrivna specifikationer. 
 
 
25.12.1 Tillvägagångssätt att följa vid fel/fastskärning av pumpen 
 
Om detta inträffar kan hela anläggningen förorenas. Fel på dessa utrustningar åtföljs alltid 
av dammbildning med slipverkan som även kan ge upphov till allvarliga skador på övriga 
utrustningar. Töm ut oljan från tanken, tvätta och rengör: ventiler, strömförbrukare, 
rörledningar och tanken. 
Dessutom ska man kontrollera att cylindrarna inte är utslitna. 
Byt ut alla filter och installera provisoriska filter på 25 mikron på alla returledningar. 
Låt anläggningen vara i drift i cirka 40/50 timmar innan du tar bort de provisoriska filtren och 
fyll sedan tanken med ny vätska. 
 
25.13 Smörjning av ledtappar 
 
 
Ledtapparna ska smörjas med hjälp av de befintliga smörjnipplen. 
För typ av fett som ska användas, se paragraf 2 - Produkter att använda. 
 
 
25.14 Smörjning av glidblock 
 
För att smörja glidblocken ska man täcka de rörliga delarna på de olika bommarna (där de 
kommer i kontakt med glidblocken) med lämpligt smörjmedel/fett (se paragraf 2 - Produkter 
att använda). 
Utför några tomma manövrer för ut- och indragning efter att smörjningen slutförts så att 
smörjmedelet sprids ut jämnt på de rörliga delarna.  
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25.15 Kontroll/reglering av teleskopbommarnas glidblock 
Kontrollera regelbundet skicket på teleskopbommarnas glidblock (och reglera dem när det 
behövs). 
Sidoglidblocken regleras i vanliga fall utifrån med hjälp av ett system med 
justeringsskruv/reglering. Korrekt reglering får aldrig sitta för hårt (för att undvika för tidigt 
slitage) och inte för löst (för att undvika för stort sidospel). Vi rekommenderar att hålla ett 
maximalt spel mellan glidblock och bom på 0,5 mm. 
De undre och de övre glidblocken kan däremot inte regleras utifrån. För att kontrollera 
skicket och eventuellt utföra en ny reglering måste man vända sig till en auktoriserad 
verkstad eftersom delarna måste demonteras. 
Slitaget på glidblocken kontrolleras genom att kontrollera tjockleken. Under inga 
omständigheter får skruvhuvuden eller fästklämmor sticka upp från glidblockens övre yta. Vi 
rekommenderar att glidblockens minsta utskjutning från fästsystemen ska vara minst 3 mm. 
 
25.16 Reglage 
 
Kontrollera att alla reglage (hydrauliska, elektriska och elektroniska) fungerar på korrekt 
sätt, att spakarna nollställs på korrekt sätt, att manövrerna utförs gradvis och de olika 
drifthastigheterna. Vid upptäckten av något slags fel ska man genast vända sig till en 
auktoriserad verkstad. 
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25.17 Problem-orsak-åtgärd funktionsstörningar 
 

 
Fel 

 

 
Möjliga orsaker 

 
Eventuella lösningar 

 
FÖR LÅGT TRYCK  
eller tryckfall i 
förhållande till förutsett 
värde för kretsen 

 
1. Halvt öppen 

övertrycksventil 
 
 
2. Felaktig pump 
3. För stort internt 

läckage 
 
 
 
 
4. För stort tryckfall 

 
1. a) på grund av för lågt inställt tryck 
b) på grund av slitna tätningssäten 
c) på grund av smuts under sätena 
d) på grund av trasig fjäder 
2.   se punkter 5 – 11 
3. a) slitna tätningar i cylindern eller i 

hydraulmotorerna 
b) slitna ventiler och riktningsventiler 
c) för låg viskositet på oljan 
4. a) för hög viskositet på oljan 
b) otillräcklig dimensionering på oljegenomgången 
c) delvis igensatta oljegenomgångar 
 

FELAKTIG PUMP 
inget flöde eller dåligt 
flöde i förhållande till 
nominella värden 

 
5. Strypt insug 
 
 
 
6. Luftinträngningar 
 
 
 
7. Hermetiskt försluten 

tank 
8. Fel på funktionen 
9. För hög viskositet på 

oljan 
10. Internt fel på pumpen  
11.Mycket utsliten 

pump 
 

 
5. a) för litet eller igensatt insugsfilter 
b) igentäppt insugsslang 
c) liten eller svårgenomtränglig insugsslang 
6. a) i tankens insugspunkt 
b) i insugskopplingarna 
c) i pumpaxelns tätning 
d) på grund av oljeinsug med skum 
7.  igensatt ventilationshål i tanken 
 
8. a) kontrollera sammankopplingen 
b) för hög eller för låg hastighet 
9.  se pumpens föreskrifter 
 
10.a) trasiga inre packningar 
b) ihopklistrade blad, brickor eller kolvar 
c) ej åtdraget pumphuvud 
d) trasiga inre delar som ska bytas ut 
11. pumpen ska bytas ut 
 

 
BULLER FRÅN 
PUMPEN 
på onormalt sätt 
(t.ex. vissa 
kugghjulspumpar är ofta 
ganska bullriga) 

 
12. Kavitation 
  
13. Luftinträngningar 
14 Inre slitage 
15. Vibrationer på 

anläggningen  
 

 
12. a) strypt insug: se punkt 5 
b) hög viskositet: se punkt 9 
13. se punkt 6 
14. för stort spel i stöden och i brickorna 
15. felaktig installation, resonans osv. 
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Fel 
 

 
Möjliga orsaker 

 
Eventuella lösningar 

 
 
ÖVERHETTNING 
det vill säga för hög 
oljetemperatur över den 
tillåtna gränsen på 60°-
70° 

 
 
16. För högt maxtryck 
17. Effekt som 

används i onödan 
 
 
18. 
19. 
20. Otillräckligt 

oljeflöde 
21. Otillräcklig kylning 
22. För stor friktion 
 

 
 
16.  för hög ventilinställning 
 
17. a) avstängningsventilen är inte effektiv 
b) kortslutning vid cykelns slut fungerar inte 
c)  hydraulkretsen bör ändras 
18. se punkt 3 
19. se punkt 4 
 
20.  större oljetank 
 
21. a) tillsätt konstgjord kylning 
b) eventuella ineffektiva kylmedel 
22. a) defekt intern montering av pumpen 
b) saknas smörjmedel där detta föreskrivs 
c) användning av olja med dålig smörjverkan 
 

 
FELAKTIGA 
RÖRELSER 
på hydrauliskt styrda 
komponenter i 
förhållande till fastställd 
cykel 

 
23. Luft i kretsen 
  
24. Blockerade ventiler 
  
  
  
25. Blockerade cylindrar 
  
  
26. För stort tryckfall 
27. Varierbart tryck på 

ackumulatorerna 

 
23. a) avlufta luftbubblorna i de höga punkterna 
b) avlägsna luftinträngningarna: se punkt 6 
24. a) blockerade ventiler vid stängning av 

gummi eller annat 
b) halvöppna ventiler på grund av 

smutsbeläggningar 
25. a) defekt intern montering av cylindern 
b) ej tillåtna normala axellaster 
c) inkoppling av kopplingstapparna 
26. se punkt 4 
 
27. a) otillräcklig ackumulatorkapacitet 
b) större begäran av kretsen på grund av inre 

läckage 
 

 
ÖVERDRIVET 
SLITAGE 
det vill säga alltför 
snabbt jämfört med 
faktisk drifttid och 
underhållet 

 
28. Olja innehållande 

slipande ämnen 
29. Otillräcklig smörjning 
  
30. Högt drifttryck 
31. Felaktiga 

sammankopplingar 
  

 
28. a) för gammal olja 
b) ineffektiva filter 
29. a) olja av dålig kalitet 
b) för tunn olja för drifttemperaturen 
30.  i förhållande till maximalt tillåtet för 

pumpen och ventilerna 
31.  onormala påfrestningar på axlar eller på 

kolvar 
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25.18 Komponenter 
 

Komponent/typ av fel 
 

 
Orsak  

 
Åtgärd 

Bullrigt kraftuttag 
 

Vägkörning med inkopplat kraftuttag  
Slitage p.g.a. användning 
 

Besiktning eller komplett byte 

Kraftuttaget går fritt 
 

Lossnad eller söndrig kabel 
 

Byte 

Bullrig lastbilspump Saknas olja eller trasig nyckel eller 
trasig koppling till uttaget 
 

Fyll på eller byt ut olja 

Otillräckligt oljetryck stödben Kontrollera om bommen är i viloläge 
och om mikrobrytaren är intryckt 
Ej påverkad sekvensventil 
Spänning saknas 
Ej inkopplad handbroms 
Trasig lastbilspump 
Intryckt nödstoppsknapp 
Öppen backventil 
Smutsig max sekvensventil, 
stabiliseringens riktningsventil 
 

Kontrollera varje enskild del 
Eventuell rengöring eller byte 

Svängtornets reglage fungerar 
inte 

Stabiliseringen har inte fullbordats 
Väljaren för mark/korgreglage har 
inte inkopplats (se elsystemets 
handbok) 
 

Kontrollera stabiliseringens 4 mikrobrytare 
och hjulaxelns mikrobrytare 

Manskapskorgens reglage 
fungerar inte 

Se elsystemets handbok 
 

 

 
Otillräckligt oljetryck i svängtornets 
riktningsventil 

 
Smutsig magnetventil 
Ej påverkad sekvensventil 
Fel på mikrobrytare för bommarnas 
stöd 
 

 
Kontroll av säkringar svängtornets 
kontrollpanel  
Byte av komponenter (se elsystemets 
handbok) 

 
Pump 230 Volt otillräckligt 
oljetryck 

 
Trasig pump eller smutsig 
backventil på lastbilens pump 

 
Rengör och/eller byt ut 

 
Nödlägesblockering Edi System 

 
Saknas ström Bränd spole 

 
Kontroll av kabel från ram till lastbilshytt 
Byte 

 
Oscillation sänkning av saxlyft 

 
Svängtornets ackumulator 

 
Byte 

 
Potentiometerspak: går inte 
tillbaka till normalt läge 

 
Sliten fjäder 

 
Byte 

 
Manskapskorgens rotation 
fungerar inte 

 
Smutsig magnetventil eller fel på 
kontrollknapp 

Byte 

 
Manskapskorgens nivåreglering 
och rotation fungerar inte 

 
Blockerad eller ej fungerande 
magnetventil 

 
Rengöring eller byte  

 
För stort rotationsspel  
med stillastående maskin 

 
Lösa fästskruvar 

 
Reglera växelfästplattor och dra åt 
skruvarna. 
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25.19 FELSÖKNING 
 
a. Kontrollera att nödstoppsknappen inte är intryckt om motorn stängs av när kraftuttaget 

inkopplas 
 
b. Stödbenen fungerar inte: 

 Kontrollera att nyckelväljaren stödben/bommar är i korrekt läge 
 Kontrollera att bommen ligger korrekt placerad på stödet 

 
c. Bommarna fungerar inte: 

 Kontrollera att medgivandelampan för uppställd maskin är tänd 
 Om lampan inte tänds, kontrollera att stödbenen står korrekt placerade på 

marken och att larvbanden är höjda över marken 
 Kontrollera att nyckelväljaren stödben/bommar är i korrekt läge 
 Kontrollera att ratten på den proportionella riktningsventilen inte är helt iskruvad 

 
d. Korgens eller svängtornets reglage fungerar inte: 

 Kontrollera att nyckelväljaren stödben/bommar är i korrekt läge 
 Kontrollera att nyckelväljaren för reglage på svängtorn/korg är i korrekt läge och 

att luckan är korrekt stängd (i förekommande fall) 
 
e. Motorpumpen fungerar inte: 

 Kontrollera nätmatningen och att kontakten sitter i 
 Kontrollera att den termomagnetiska automatsäkringen är inkopplad 
 Kontrollera att säkerhetsbrytaren är i läget "1". 
 Kontrollera att fordonets kraftuttag inte är inkopplat 
 Kontrollera effektiviteten på alla säkringar i huvudelskåpet 

 
f. Huvudbommen sänks inte eller förlängs inte: 

 Kontrollera att den gröna lampan för maximal förlängning är tänd. Dra annars in 
förlängningarna eller höj bommen 

 
g. Bomreglagen på nödhandpumpen fungerar inte: 

 Kontrollera att ratten på den proportionella riktningsventilen inte är helt iskruvad 



HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Spyder DT24 

CELA SRL 
Via Dei Ponticelli trav. I^ nr 2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tfn 0039 030 98 84 084 r.a. – Fax 0039 030 98 45 15 

http// www.cela-it.com / e-post info@cela-it.com 
Rev.03 Sida 96/112 
 

26 ELSCHEMA NR 6001507-R2 
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26.1 Beskrivning av elschema rit. 6001507-R2 

NR BESKRIVNING KOD 

1 Automatbrytare 20A  
2 Automatbrytare 4A  
3 Sensor för vagnens nivå  
4 Plugg debug  
5 Motstånd terminering can  
6 Säkring 4A  
7 Mikrobrytare främre höger stödben på marken  
8 Mikrobrytare främre vänster stödben på marken  
9 Mikrobrytare bakre höger stödben på marken  

10 Mikrobrytare bakre vänster stödben på marken  
11 Sensor vinkel bom 2  
12 Sensor vinkel bom 1   
13 Sensor vinkel jibb 2  
14 Sensor vinkel jibb 1  
15 Mikrobrytare bomstöd  
16 Mikrobrytare stödben i viloläge  
17 Mikrobrytare stödben i viloläge  
18 Mikrobrytare stödben i viloläge  
19 Mikrobrytare stödben i viloläge  
20 Mikrobrytare stängd jibb  
21 Mikrobrytare bomförlängning inne-1  
22 Mikrobrytare jibbförlängning inne-1 (för DT24)  
23 Sensor utdragning jibb (för DT24)  
24 Mikrobrytare kontroll oljeventil stödben  
25 Mikrobrytare kontroll oljeventil bom  
26 Mikrobrytare höjning vinsch  
27 Mikrobrytare kontroll nödlägesnyckel  
28 Signal generator Hatz  
29 Säkring 4 A   
30 Säkring 2A  
31 Relä inkopplat PTO  
32 Modem  
33 Elektronisk styrenhet  
34 Kontrollpanel i korgen  
35 Magnetventil växling olja korgens inriktning-nivåreglering  
36 Gränsläge centrerad korg  
37 Gränsläge korgens låstapp  
38 Gränsläge vinkel korg 2  
39 Gränsläge vinkel korg 1  
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NR BESKRIVNING KOD 

40 Lastcell i korgen  
41 Elektronisk styrenhet  
42 Mikrobrytare område främre höger stödben 60°  
43 Mikrobrytare område främre vänster stödben 60°  
44 Mikrobrytare område bakre höger stödben 60°  
45 Mikrobrytare område bakre vänster stödben 60°  
46 Mikrobrytare område främre höger stödben 30°  
47 Mikrobrytare område främre vänster stödben 30°  
48 Mikrobrytare område bakre höger stödben 30°  
49 Mikrobrytare område bakre vänster stödben 30°  
50 Matning +15V -15V  
51 Fjärrkontroll   
52 Kontakt kabelansluten  
53 Stoppknapp på marken  
54 Stopprelä  
55 Nödrelä  
56 Start motor Hatz  
57 Stopp motor Hatz  
58 Stopp elektrisk motor  
59 Varvökning hatz  
60 Breddmarkeringslyktor  
61 Breddmarkeringslyktor  
62 Summer  
63 Magnetventil höjning/sänkning bom  
64 Magnetventil in-/utdragning av bom  
65 Magnetventil rotation medurs moturs  
66 Magnetventil öppning/stängning jibb  
67 Magnetventil in-/utdragning av jibb  
68 Magnetventil framåt bakåt höger larvband – höjning sänning stödben  
69 Magnetventil framåt bakåt vänster larvband - breda smala larvband  
70 Magnetventil växling höger larvband höjning stödben  
71 Magnetventil växling vänster larvband breda larvband  
72 Magnetventil blockering främre höger stödben  
73 Magnetventil blockering bakre höger stödben  
74 Magnetventil blockering bakre vänster stödben  
75 Magnetventil blockering främre vänster stödben  
76 Magnetventil olja svängtorn-olja vagn  
77 Magnetventil höjning  – sänkning korginriktning  
78 Sekvens korgrotation  
79 Eluttag i korgen  
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NR BESKRIVNING KOD 

80 Mikrobrytare bomförlängning inne-2  
81 Mikrobrytare jibbförlängning inne (för DT24)-2  
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26.2 Beskrivning av elschema rit. 6001519 
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26.3 Beskrivning av elschema rit. 6001519 

NR BESKRIVNING KOD 

1 Uttag 220 V  
2 Kontakt 220 V  
3 Motorskydd 16A  
4 Frekensomriktare elektropump  
5 Motor elektropump  
6 Batteriladdare  
7 Relä start elektropump  
8 Vid elektropumpens matningskabel  
9 Tryckvakt för kontroll av elektropump  
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27 HYDRAULSCHEMA NR 5001295-R1 
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28 MÄRKNING 

 
SKYLTARNA SOM TAS UPP I DETTA KAPITEL ÄR MASKINENS 
IDENTIFIERINGSSKYLTAR, SÄKERHETSSKYLTAR OCH INSTRUKTIONSSKYLTAR. 
DET ÄR OBLIGATORISKT ATT KONTROLLERA ATT DESSA SKYLTAR ÄR BEFINTLIGA 
OCH ÄR LÄSLIGA. Vissa avbildningar, färger och uttryck i texterna kan vara annorlunda på 
grund av uppdateringar men detta förändrar inte meddelandets betydelse. 
 
 
 

 
 

16 
1 
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MAXIMALA SPECIFIKA 
TRYCK STABILISATORER 

 

VERNING 
OUTPUT REGULATORER 
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8 
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10 
 

11 
 
 
 
 

12 
 

15 

 

 
 

16 

 

 
VERNING 

AR RATT PLATS TVINGADES 
STABILISATORER INNAN DU 

ANVANDER UTRUSTNINGERN 
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29 KONTROLLREGISTER 

 
 
HÄNVISNINGAR TILL LAGSTIFTNINGEN 
 
Företaget CELA överlämnar detta kontrollregister till skyliftens användare i enlighet med 
direktivet 2006/42/EG. 
 
 
FÖRVARINGSINSTRUKTIONER 
 
Detta register ska betraktas som en kompletterande del till skyliften och ska medfölja 
utrustningen under hela dess livslängd ända till den slutliga skrotningen. 
 
OBS!!!!!! 
I enlighet med direktivet 2006/42/EG ska detta register förvaras tillsammans med intygen 
på ersatta komponenter (motor, mekanismer, delar i den bärande konstruktionen, 
säkerhetsanordningar och tillhörande komponenter) och testerna som utförts vid 
reparationer av betydande slag.  
 
IFYLLNINGSINSTRUKTIONER 
 
Dessa instruktioner följer bestämmelserna som gällde i den stund som skyliften 
marknadsfördes. Nya bestämmelser kan komma att ändra användarens skyldigheter. 
 
VIKTIGT: INTERVALLEN OCH ANTALET BESIKTNINGAR OCH TESTER KAN ÄVEN 
PÅVERKAS AV NATIONELL LAGSTIFTNING. 
 
Registret har förberetts för att anteckna följande händelser som avser maskinens livslängd 
i formulären nedan: 
 
 Periodiska kontroller (högst var sjätte månad) som ska utföras av säkerhetsansvarig 

personal på företaget som äger skyliften. 
 Överlåtande till ny ägare. 
 Byte av motor, mekanismer, delar i den bärande konstruktionen, säkerhetsanordningar 

och tillhörande komponenter. 
 Fel av betydande slag och reparation av dem. 
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29.1 Periodiska kontroller 
 

Datum 
för kontrollen 

Datum för nästa 
kontroll 

 Namn på den  
 som utfört 
kontrollen  

Anmärkning 
 

 Underskrift 
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ÖVERLÄMNANDE AV ........................ TILL FÖRSTA ÄGAREN 
 
Skyliften med serienummer................................, tillverkningsår ................................. 
som enligt detta kontrollregister har överlämnats av CELA den (datum).............. till: 
............................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
i enlighet med fastställda avtalsvillkor och med de tekniska, dimensionella och funktionella 
uppgifter som specificeras i instruktionshandboken och i sammanfattningen i detta 
kontrollregister. 
 
 FÖRETAG 
 
______________________________________________________________________ 
 
EFTERFÖLJANDE ÖVERLÅTELSE TILL NY ÄGARE 
 
Den ............................. överlämnades ovannämnd skylift till: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
Härmed intygas att de tekniska, dimensionella och funktionella uppgifterna för skyliften 
ifråga vid den tidpunkt som anges ovan överensstämmer med de som ursprungligen 
förutsetts och att eventuella ändringar har införts i detta kontrollregister. 
  
 Försäljaren             Köparen 
 
 .................................................                   .................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
EFTERFÖLJANDE ÖVERLÅTELSE TILL NY ÄGARE 
 
Den ............................. överlämnades ovannämnd skylift till: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
Härmed intygas att de tekniska, dimensionella och funktionella uppgifterna för skyliften 
ifråga vid den tidpunkt som anges ovan överensstämmer med de som ursprungligen 
förutsetts och att eventuella ändringar har införts i detta kontrollregister. 
 
 Försäljaren              Köparen 
 
 ................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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BYTE AV DELAR I DEN BÄRANDE KONSTRUKTIONEN 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet    Användaren 
................................................................                 ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
BYTE AV DELAR I DEN BÄRANDE KONSTRUKTIONEN 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
  
Person som ansvarar för bytet     Användaren 
................................................................                     ................................................. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
BYTE AV DELAR I DEN BÄRANDE KONSTRUKTIONEN 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet        Användaren 
................................................................                   ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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BYTE AV MEKANISMER 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet Användaren 
.................................................................                 ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
BYTE AV MEKANISMER 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet Användaren 
................................................................                  ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
BYTE AV MEKANISMER 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet Användaren 
................................................................               ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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BYTE AV SÄKERHETSANORDNINGAR OCH TILLHÖRANDE KOMPONENTER 
  
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet Användaren 
................................................................                ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
BYTE AV SÄKERHETSANORDNINGAR OCH TILLHÖRANDE KOMPONENTER 
 
Datum: ............................................. 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet Användaren 
................................................................                ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
BYTE AV SÄKERHETSANORDNINGAR OCH TILLHÖRANDE KOMPONENTER 
 
Datum: ................................ 
Beskrivning av delen 
........................................................................................................................................ 
Tillverkaren: .............................................. leverantör: ................................................. 
orsaken till bytet: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Person som ansvarar för bytet Användaren 
.................................................................                ............................................ 
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30 UTBILDNING AV PERSONAL  

(SKA OBLIGATORISKT FYLLAS I VARJE GÅNG MASKINENS HANDHAVANDE 
ÖVERLÄMNAS TILL NY PERSON) 
 
DATUM UTBILDNINGSPERSONAL UTBILDAD PERSONAL ANMÄRKNING 

NAMN FUNKTION UNDERSKRIFT NAMN FUNKTION UNDERSKRIFT 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

 


