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1 JOHDANTO
1.1 Yleistä
Käyttöopas
Kaikkien tuotettujen koneiden mukana toimitetaan kopio tästä käyttöoppaasta.
Käyttöopas on laadittu auttamaan käyttäjää ja huoltohenkilökuntaa koneen käyttö- ja
huoltotoimissa. Toimenpiteet on suunniteltu niin että työskentely tapahtuu turvallisesti. Näissä
kappaleissa kuvataan toimenpiteiden perustekniikat.
Taito ja tekniikka kehittyvät sitä mukaa kun käyttäjä alkaa tuntea konetta.
Huomautuksia: Tämä käyttöopas on koneen oleellinen osa ja sen täytyy seurata
konetta, jos se myydään tai siirretään.
Tässä käyttöoppaassa kuvattuja ohjeita täydentää koneen luovutusvaiheessa annettava koulutus.
Huomautuksia: Käytettävissä olevien lisävarusteiden suhteen katso niiden käyttö- ja
huolto-oppaita.
Käyttöoppaan säilyttäminen
Tämä käyttöopas täytyy säilyttää koneen käyttöpaikassa ja sen tulee seurata työstön siirtoja, jotta
se on aina käyttäjän luettavissa.
Huomautuksia: Jos käyttöopas katoaa tai menee pilalle, pyydä uusi kopio
valmistajalta.
Tietoja omistusoikeudesta
Tämä käyttöopas sisältää omistusoikeuden suojaamia tietoja. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä opasta ei saa osittain tai kokonaan jäljentää tai valokopioida ilman JEKKO S.r.l:n kirjallista
suostumusta. Tätä asiakirjaa saa käyttää ainoastaan asiakas, jolle se on koneen mukana toimitettu
sen laitteiston käyttöä ja huoltoa varten, johon opas viittaa.
Tätä opasta laadittaessa on huomioitu kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät koneen normaaliin
käyttöön ja säännölliseen huoltoon. Koneen oikeaa ja optimaalista käyttöä varten on siis tarkkaan
noudatettava annettuja ohjeita.
Konetta saa käyttää vain sopiva, valmennettu henkilökunta.
Älä tee mitään muita kuin kuvattuja korjauksia tai toimenpiteitä. Kaikki toimenpiteet, jotka vaativat
koneen osien purkamista, on annettava valtuutetun teknisen henkilökunnan tehtäväksi.
Valmistaja ei millään tavoin vastaa henkilöille tai kotieläimille aiheutuneista suorista tai epäsuorista
vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöoppaan tai koneen käyttämisestä muissa kuin
määritetyissä olosuhteissa. JEKKO S.r.l. pidättää oikeuden tehdä tähän käyttöoppaaseen ja
mahdollisesti myös saman mallin muihin myynnissä oleviin koneisiin, joilla on eri sarjanumero,
muutoksia tai parannuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Koneessa oleva CE-merkintä takaa, että se vastaa konedirektiiviä 2006/42/EY.
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1.2 Tunnistuskilpi
Minipickeriin on kiinnitetty tunnistuskilpi, jossa näkyvät koneen malli, valmistusnumero,
valmistusvuosi, käyttöönottovuosi ja asennettu teho.
Koneessa on CE-merkintä markkinoilla, joilla tätä vaaditaan. Merkintä tarkoittaa, että kone vastaa
Euroopan tämän tyyppistä konetta koskevia viitenormeja.

MPK50W+

MPK50W+

config.0004

MPK50W+

4450 kg – 9790 lb

W1000.60

60 kg – 130 lb

JIB1800-700.2M 50 kg – 110 lb
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1.3 Tekniset tiedot
Minipickerin malli

MPK50W+

Enimmäisnostokapasiteetti

5000 Kg (11000 lb)

Mitat

3030 x 1200 x 1730 mm
(9’10” x 3’11” x 5’8”)

Kokonaispaino
mukaan lukien)

(lisäpaino

4450 Kg (9790 lb)

Teleskooppipuomi

2,6-7,0 m (9’6”-23’0" ft)

Työkulma

-10° / +65°

Kääntö

-5° / +5°

Vinssin veto enintään

1000 kg (2200 lb)

Vaijeri

60 m – Ø8 mm (197 ft – Ø5/16”)

Vakaajan maksimikuormitus

6550 kg (14410 lb)

Yhden pyörän paine maahan
(kuormaamaton kone)

2600 kg (5720 lb) Takapyörä
925 kg (2035 lb) Etupyörä

Moottori

24 VAC 3F 11 kW

Tuulen nopeus
Käytössä ja pois käytöstä

ei normin UNI EN 13000 kohdan
4.1.2.2.2 alainen, koska koneen
sulkemisaika on alle 10 minuuttia

Vastapaino

1000 kg (2200 lb)

Varastointilämpötila

-20 °C / +40 °C (-4°F/+104°F)

Käyttölämpötila

-10 °C / +40 °C (+14°F/+104°F)

9
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

MPK50W+
MITAT MPK50W+

mm [in]
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1.4 Kaaviot ja nostokykytaulukot
Jokaisen koneen mukana toimitetaan asiakirjat, jotka sisältävät kaaviot ja
vastaavat nostokykytaulukot. Kaavio näyttää nosturin toiminta-alueen
jokaisessa eri konfiguraatiossa ja taulukossa on yksityiskohtaiset tiedot
enimmäisnostokyvystä toiminta-alueen eri kohdissa.
Konetta tulee käyttää noudattaen nostokykyarvoja, jotka näkyvät sen
mukana toimitetuissa kuormitustaulukoissa.
TYÖKAAVIO
Taulukko minipickerin puomin mukaan: tässä tapauksessa enimmäiskuormituksen määrätyssä
kohdassa P määrää nosturin puomin ulottuma L ja etäisyys R nosturin käännön keskipisteestä
(säde)

ESIMERKKI
L
Pmax

R
11
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Vastapaino

L = Teleskooppipuomin pituus
Vakaus

Kulma jossa taulukko on voimassa

Pmax = Kantokyky
maksimi

R=
Toimintasäde

ESIMERKKI

Jokaisessa taulukossa on myös tiedot toimintatavasta, johon se viittaa, asennetusta varusteesta,
vastapainosta, jos asennettu, ja vakaustilan viitteestä pyörillä tai vakaajalla.
Vinssin kapasiteetti
Vinssin suhteen ilmoitetaan, että minipickerin
yksinkertaisessa vedossa on 1000 kg (2200 lbs).

MPK50W+

Suurempien
kuormien
nostamiseksi
on
konfiguraatiota käyttäen kolminkertaista vetoa.

enimmäisnostokyky

muutettava

taljojen

Valmistaja voi asentaa koneeseen erilaisia vinssejä. Katso koneen
mukana toimitettuja kaavioita ja kuormitustaulukoita.
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Vaijerin kapasiteetin lisäämiseksi on koottava väkipyörä kuten kuvassa.
MPK50W+ vinssillä
Nostokapasiteetti

Taljat

Vaijerien määrä

5000 kg (11000 lb)

3

5

4000 kg (8800 lb)

2

4

3000 kg (6600lb)

2

3

2000 kg (4400 lb)

1

2

1000 kg (2200 lb)

-

1

Vaijerin saa vaihtaa ja säätää vain valmennettu henkilökunta.

Aseta valittu veto koneen näytön asetuksissa kuten kuvataan käyttöä
koskevassa kappaleessa.

1.5 Alkuperäiset sinetöinnit
Koneen turvallisen toiminnan takaamiseksi valmistaja on sinetöinyt joitain venttiileitä.

Sinettien poistaminen yksittäisistä magneettiventtiileistä johtaa koneen
toimimiseen EI TURVALLISESSA TILASSA.
Valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta.

1.6 Käyttäjän valmennus
Koneen käyttäjän valmennus on pakollinen sen oikeaa käyttöä varten. JEKKO S.r.l. antaa
koulutusta varten muutamia erikoisteknikoita. Ota yhteys valmistajaan, jolta saat lisätietoja.

1.7 Sallittu käyttö
Minipicker siirtää kuormia koukun, vinssin tai mahdollisten lisävarusteiden avulla. Kuormien on
noudatettava yhdessä käyttöoppaan kanssa toimitettuja kuormitustaulukkoja.
Kaikenlainen käyttö, jota ei nimenomaan ole mainittu, on käyttötarkoituksen vastaista,

erityisesti:


kaikki muu kuin tässä käyttöoppaassa kuvattu käyttö, jota varten kone on suunniteltu ja
valmistettu.

HUOMIO!
Euroopan Unionin alueella koneen käyttäminen henkilöiden nostamiseen
on ehdottomasti kielletty.
HUOMIO!
Euroopan Unionin ulkopuolella on noudatettava voimassa
määräyksiä. Ota yhteys jälleenmyyjään tai JEKKO S.r.l:ään.

olevia
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HUOMIO!
KONETTA EI OLE SUUNNITELTU
HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN EIKÄ SE SIIS VASTAA
EUROOPPALAISTEN NORMIEN TURVALLISUUSVAATIMUKSIA.
1.8 Takuu
VALMISTAJAN JEKKO S.r.l. RAJOITETTU TAKUU.
Valmistajan JEKKO rajoitettu takuu kattaa seuraavien tuotteiden materiaali- ja valmistusviat
seuraavina ajanjaksoina:
 Minipickerin rakenteelliset osat – kaksikymmentäneljä (24) kuukautta
 Minipickerin momentin ja kuormituksen osoittimen osat – kaksikymmentäneljä (24)
kuukautta
 Kaikki muut minipickerin osat – kaksitoista (12) kuukautta
 Osien vaihto – kuusi (6) kuukautta, ellei osaa vaihdeta takuun nojalla ensimmäisten kuuden
(6) kuukauden aikana minipickerin käyttöönotosta, jolloin osien rajoitetun takuun aika kattaa
perusminipickerin rajoitetun takuun kahdestatoista (12) kuukaudesta jäljellä olevan ajan.
Rajoitetun takuun kesto alkaa päivästä, jona asiakas ottaa käyttöön minipickerin tai varaosan.
Päivämäärän vahvistaa kirjallisesti sekä jälleenmyyjä että asiakas. Rajoitettu takuu kattaa osat,
materiaalit ja työtunnit yllä mainitun ajan aikana. Olosuhteissa, joissa minipickerin korjaaminen ei
ole taloudellista, Jekko vaihtaa minipickerin.
POISSULKEMISET
1. Muut kuin JEKKOn toimittamat osat ja komponentit.
2. Minkä tahansa suojatun osan korjaus tai vaihto ellei ole ilmennyt mekaanista vikaa.
3. Kaikenlaiset fyysisen vaurion tai törmäyksen aiheuttamat viat.
4. Kaikenlaiset
ylikuormituksen,
virheellisen tai väärinkäytön,
huolimattomuuden,
taitamattomuuden tai huollon laiminlyömisen aiheuttamat viat.
5. Kaikenlaiset valtuuttamattomista muutoksista tai muuntamisesta aiheutuneet vahingot.
6. Kaikenlaiset tulipalosta, varkaudesta, ilkivallasta, mellakoista, räjähdyksestä, ylivoimaisen
esteen tai sodan johdosta tai ympäristövahingosta aiheutuneet viat.
7. Hydrauliöljy, suodattimet, holkit, huolto-osat tai -materiaalit, puomin liukupinnat, osan liiasta
kulumisesta johtuvat viat, korjaamotarvikkeet, puhdistimet, muut kustannukset tai verot.
8. Mikä tahansa asiakkaan pyytämä ylityökorvaus.
9. Toiminnan keskeytyminen, myynnin ja/tai voiton menetys, varusteiden vuokra tai vaihto,
minkä tahansa muun menetyksen aiheuttaman viiveen kustannukset, erityiskustannukset
tai epäsuorat, välilliset tai seuraavat vahingot.
10. Vastuu nosturin toimintaan liittyvistä omaisuusvahingoista, henkilön tapaturmasta tai
kuolemasta.
11. Kaikenlaiset normaalille kulutukselle ja/tai laadun heikkenemiselle altistuvat materiaalit.
TAKUUPYYNTÖMENETTELY
1. Asiakkaan tulee esittää takuupyyntö jälleenmyyjälle.
2. Jälleenmyyjä ilmoittaa pyynnöstä välittömästi JEKKOn myynninjälkeisen palvelun osastolle.
3. Jälleenmyyjä tutkii valituksen heti, ja jos se kuuluu rajoitetun takuun piiriin, laatii ja lähettää
JEKKOn myynninjälkeiseen palveluun kirjallisen kustannusarvion, johon kuuluvat
takuukorjauksen vaatimat osat, materiaalit ja työtunnit.
4. JEKKO tutkii ja hyväksyy mahdollisimman pian takuun kattamat pyynnöt. Jos JEKKO
hylkää takuupyynnön, koska se ei kuulu takuun piiriin tai on poissuljettu, jälleenmyyjälle
selostetaan tarkkaan syyt asiakkaalle ilmoittamista varten
5. JEKKOn myynninjälkeinen palvelu pidättää oikeuden pyytää, että sille tai jälleenmyyjälle
lähetetään omalla kustannuksella takuun kattamat osat tai materiaalit, jotta JEKKO voi
14
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tarkistaa ne. Mikäli tätä pyydetään, se tehdään niin, että korjausta ei haitata tai viivytetä ja
säilytetään asiakkaaseen hyvä suhde. Jos JEKKO pyytää osien tai materiaalin
palauttamista, palautustapa ja kuljetus mainitaan. Kaikki irrotetut osat ja materiaalit ovat
JEKKOn omaisuutta.
6. Jälleenmyyjä ei tee korjausta tai pyydä kolmatta osapuolta tekemään sitä, ellei JEKKO ole
hyväksynyt kirjallista kustannusarviota, erikoisolosuhteita lukuun ottamatta:
 myynninjälkeisen palvelun henkilökunta ei käytettävissä (loma tai muu syy),
 kun toimenpidettä vaaditaan heti turvallisuuden vuoksi tai hyvän suhteen säilyttämiseksi
asiakkaaseen.
7. Jälleenmyyjä tekee JEKKOn kanssa yhteistyötä ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot pyynnön
käsittelemistä ja/tai laadunvalvontaa varten.
Tämä rajoitettu takuu on ainoa valmistajan JEKKO valtuuttama takuu ja se korvaa kaikki muut
nimenomaiset, epäsuorat tai kuvatut takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuus tai sopivuus mihin
tahansa erikoistarkoitukseen, tai kaikki muut JEKKOn tai jälleenmyyjän velvoitteet.
Rajoitetun takuun korjaus on ainoastaan JEKKO-tuotteiden korjaus. JEKKO tai jälleenmyyjä ei
missään tapauksessa vastaa toiminnan keskeytymisestä, myynnin ja/tai voiton menetyksestä,
varusteiden vuokrasta tai vaihdosta, viiveen kustannuksista tai mistä tahansa muusta
menetyksestä, erityiskustannuksista tai epäsuorista, välillisistä tai seuraavista vahingoista.
Lisätietoja vastuusta
VALMISTAJA EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:
1. Koneen väärä käyttö
2. Koneen tai sen osien peukaloiminen
3. Koneen käyttäminen valtuuttamattomien henkilöiden toimesta
4. Riittämätön huolto
5. Ohjeiden noudattamisen laiminlyönti osittain tai kokonaan
6. Voitelujärjestelmän tarkistusten ja täyttöjen laiminlyönti
7. Säännöllisten tarkistusten laiminlyönti
8. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen
9. Valtuuttamattomat muutokset tai korjaukset
10. Poikkeukselliset tapahtumat
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2 TURVALLISUUSTIEDOT
2.1 Säännöt
Käyttäjän ja ympäristön parempaa turvallisuutta varten seuraavassa kuvataan muutamia hyviä
tapoja, joita on paras noudattaa koneen käytön aikana.
Käyttäjän ominaisuudet
 Fyysisesti ja henkisesti terve
 Vastuuntuntoinen
 Hyvä suuntavaisto
 Oikeanlainen varovaisuus toimenpiteiden suorittamisessa, vaaratilanteiden ja käyttöpaikan
arviointi
 Nopeat refleksit
 Hyvä keskittymiskyky
 Ei alkoholin tai huumausaineiden käyttäjä!
Yleissäännöt
Sääntö 1






Huomioi oma turvallisuutesi!
Suojele ympäristöä ja eläimiä!
Varmista, ettei kukaan alistu vaaralle!
Järjestelmän päälle ei saa nousta, liukastumisvaara!
Varo liikkuvia osia. Leikkaantumisvaara!

Sääntö 2



Käytä henkilönsuojaimia (PPE)!
Varo teräviä kulmia!

Sääntö 3

 Älä anna valtuuttamattoman tai valmentamattoman henkilöstön käyttää konetta!
 Jos käyttäjä vaihtuu, anna tiedot ja käyttöopas!


Työskentele rauhallisesti, ole tarkka ja keskity!

16
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

MPK50W+
Henkilöstöä koskevat säännöt
Käyttäjä ei saa pitää:
 sormuksia
 rannekelloja
 koruja
Roikkuvia vaatekappaleita, kuten:
 solmioita
 repaleisia vaatteita
 kaulaliinoja
 napittamattomia puseroita, jakkuja tai takkeja
 pusakoita vetoketju auki
 mitään muuta, mikä saattaa aiheuttaa vaaraa liikkuvien osien
läheisyydessä

Sääntö 4
Käyttösäännöt
 Konetta saa käyttää vain hyvin valaistuilla alueilla. Varmista, että maaperä on tasainen ja
riittävän tukeva. Konetta ei saa käyttää, jos valaistus on riittämätön.
 Tarkista, että nostotoimenpiteet vastaavat minipickerin käyttötarkoitusta (esim. minipickerin
nostokyky, toimintasäde, koukun korkeus).
 Varmista kaikkien osien sopivuus tarkoitukseen (esim. komponentit, lisäosat, kuorman
nostovälineistö, hihnat).
 Älä vie lämmönlähteitä tai avotulta hydrauli- ja sähköjärjestelmän osien lähelle.
 Suojaa kone (erityisesti hallintalaitteiden alue) ja käyttäjä työskenneltäessä vaikeissa
ympäristöissä (maalaus, maalinpoisto, hiekkapuhallus, pesu jne.).
 Koneen käyttäminen vaikeissa ilmasto-olosuhteissa on kielletty (lumi, äärimmäinen
lämpötila, sumu).
 Muista suojata hallintalaitteiden alue sateen aikana ja koneen ollessa pysäköitynä.
 Älä käytä konetta tiloissa, joissa on räjähdys- tai tulipalovaara.
 Pidä käsittelyosat, hallintalaitteet ja merkinantolaitteet puhtaina.

Älä tupakoi
Älä käytä avotulta

2.2 Melu
Kone MPK50W+ on suunniteltu sisäkäyttöön,
henkilönsuojaimia kuulon suojaamiseksi ei vaadita.

koneen

äänitehotaso

on

merkityksetön,

2.3 Käyttöoppaan siirtäminen
Tämä käyttöoppaan osa koskee toimenpiteitä, jotka on tehtävä, jos konetta alkaa käyttää uusi
käyttäjä tai se myydään muille.
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VASTUU KONEEN KÄYTÖSTÄ
KUULUU SILLE, JOKA
ottaa koneen vastaan valmistajalta
JA RYHTYY SEN KÄYTTÄJÄKSI.

MUTTA
koneen voi vastaanottaa ostajan nimeänä henkilöstö tai muu henkilö, joka ei tule sen käyttäjäksi.
 Nämä henkilöt eivät voi ottaa vastuuta kaikista vastaanottamistaan koneista,
HEILLÄ ON SIIS VÄLIAIKAISEN KÄYTTÄJÄN ROOLI, JOKA PÄÄTTYY KUN KONE
LUOVUTETAAN OSTAJALLE.
Jokaisen väliaikaisen käyttäjän tulee kuitenkin opetella ja siirtää valmistajalta saamansa tiedot
koneen toiminnasta henkilölle, josta myöhemmin tulee KÄYTTÄJÄ.

HUOMIO!
Kun samaa konetta yrityksessä käyttää useampi käyttäjä, on pakollista
luovuttaa seuraavalle käyttäjälle tiedot toiminnasta sekä käyttöopas.
Miten tiedot siirretään?
 Uusi käyttäjä (tai uusi omistaja) täytyy valmentaa ja hänelle on annettava tiedot koneen
toiminnasta.
 On erityisesti korostettava toiminnan turvallisuutta koskevia osia.
 On annettava tarkat tiedot vaarallisesta alueesta ja koneen vaaroista.
 Uudelle käyttäjälle (tai uudelle omistajalle) on luovutettava käyttöopas korostaen sen
sisällön tärkeyttä.
 On ilmoitettava, että koneessa on vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä.
 Jos kone myydään uudelle omistajalle, on luovutettava myös valmistajan
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja mainittava CE-merkintä.
 On varmistettava, että työtoveri on ymmärtänyt ohjeet eikä hänellä ole epäselvyyttä
toiminnasta.
Miten tietojen ja käyttöoppaan siirtäminen osoitetaan?
Ottaen huomioon miten tärkeää on koneen asianmukainen tuntemus ja muistaen, että käyttäjä
työn päätyttyä ei enää vastaa siitä, olemme halunneet liittää muutamia asianmukaisesti laadittuja
lomakkeita, joiden tarkoitus on todistaa oikein tapahtunut koneen vastaanotto valmistajan tiloissa
(vastuuvakuutus) ja koneen siirtäminen käyttäjien välillä.

Ainoastaan täysi-ikäiset, valmennetut henkilöt, jotka ovat tarkkaan
lukeneet tämän käyttöoppaan, saavat käyttää konetta.
Tietojen ja käyttöoppaan siirtämisen osittainenkin laiminlyöminen voi
johtaa vastuuseen (jopa rikosoikeudelliseen) henkilöiden terveydelle,
omaisuudelle, eläimille tai ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen
ilmetessä.
On koneen omistajan ja/tai turvallisuudesta vastaavan vastuulla varmistaa,
että käyttäjät ovat saaneet asianmukaisen valmennuksen koneen käyttämistä
varten.
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YHTEENVETO





Tiedottaminen
Käyttöoppaan luovuttaminen ja sen sisällön tärkeyden painottaminen
Lomakkeen täyttäminen ja allekirjoittaminen
Henkilön, joka siirtää tiedot ja luovuttaa käyttöoppaan, on hyvä ottaa kopio sivusta, joka
todistaa luovuttamisen, ja säilyttää se.

2.4 Vaaralliset alueet
Koneessa on käyttäjälle ja kaikille sen sisällä oleville henkilöille erityisen vaarallisia alueita.
Vaarallisen alueen määrittää nosturin puomin toiminta-alue.

Nostettujen
kielletty.

kuormien

alle

meneminen

on

ehdottomasti

Työalueella on muitakin vaaroja, alla joitain kieltoja:

Sähkökaapelien läheisyydessä työskenteleminen on kielletty.
Hengenvaara voimakaapeleiden koskettamisen johdosta.
Liikkuvien osien aiheuttama leikkaantumisvaara.
Älä nojaa koneeseen työvaiheiden aikana.
Työvaiheen aikana ehdotamme seuraavien minimietäisyyksien säilyttämistä sähkölinjoista ja
suojaamattomista tai riittämättömästi suojatuista sähköjärjestelmistä:
Nimellisvaihtelu Un (kV)

Sallittu minimietäisyys

<=1

3 m (9’ 10”)

1< Un <= 30

3,5 m (11’ 06”)

30< Un <= 132

5 m (16’ 05”)

> 132

7 m (23’)

2.5 Toimenpiteet hätätilassa
Hätätilassa kone on vietävä NOLLAENERGIAN tilaan painamalla punaista sienipainiketta.
TULIPALO
Sammuta tulipalo sammuttimilla, joiden tulee olla työmaalla.
PALOVAMMAT
1. Sammuta liekit uhrin vaatteista:
 vedellä
 jauhosammuttimella välttäen kasvoihin suihkuttamista
 peitolla tai kierittämällä uhria maassa
2. Älä irrota ihoon tarttuneita kangaspaloja.
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3. Nesteiden aiheuttamien palovammojen sattuessa riisu nopeasti, mutta varovasti märät
vaatteet.
4. Peitä palovamma palovammapussilla tai steriilillä siteellä (koneessa tulee olla käyttäjän
hankkima ensiapupakkaus).
SYÖVYTYSVAMMAT
Ihon syöpyminen johtuu akkujen hapon vuotamisesta:
 Riisu vaatteet ja pese juoksevalla vedellä, varo vahingoittumattomia kohtia.
Silmien vammat voivat johtua akkuhaposta, voiteluöljystä tai polttoaineesta:
 Pese silmää vedellä ainakin 10 minuuttia pitäen silmäluomet auki, jotta vesi pääsee
silmämunalle, liikuta silmää kaikkiin suuntiin.
SÄHKÖISKUT
Sähköiskun voi aiheuttaa moottorin tai järjestelmän sähköjärjestelmä (12/24 V).
Alhainen jännite ei aiheuta suurta virran kulkua kehon läpi, jos oikosulun kuitenkin aiheuttaa
esimerkiksi metallityökalu, saattaa syntyä jälkiä ja palovammoja.
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2.6 Nostomerkit – symbolit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Päänosto
Apunosto
Nosta kuorma
Nosta kuormaa hitaasti
Seis
Nosta puomi
Nosta puomi ja laske kuorma
Laske kuormaa
Laske kuormaa hitaasti
Hätäpysäytys

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Laske puomi
Laske puomi ja nosta kuorma
Käännä puomi
Käännä puomia hitaasti
Liikuta telaketjuja
Vedä puomi sisään (2 kättä)
Vedä puomi sisään (1 käsi)
Työnnä puomi ulos (2 kättä)
Työnnä puomi ulos (1 käsi)
Seis

21
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

MPK50W+
2.7 Työpaikan ominaisuudet
Epämiellyttävien onnettomuuksien välttämiseksi työalueella tulee olla määrätyt ominaisuudet.
Tarkemmin sanoen varmista, että:
 maaperän kaltevuus ei ylitä 1 %
 pyörät ja mahdollinen vakaaja ovat tukevalla maalla, joka kestää enimmäiskuormituksen,
alueella ei ole kuoppia tai suojalevyjä tms. Ole erityisen varovainen maassa piilevien
vaarojen sekä mudan tai jään suhteen.
 tarvittaessa varmista, että työalueella on sähkön lähde, joka vastaa koneen tarvetta, ja että
se on voimassa olevien määräysten mukainen
 nostotoimenpiteille on riittävästi vapaata tilaa.

Älä käytä minipickeriä maaperällä, jonka ominaisuuksista et ole varma,
tai jos maahan kohdistuva paine ylittää raja-arvon.

2.8 Hätäpysäytys
Huomautuksia: Kuvattu pysäytysmenettely voidaan tehdä milloin tahansa.
Voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti koneessa on sarja hätälaitteita, joita tulee
käyttää kun tavallinen pysäytysmenettely kestää liian kauan käyttäjän tai muiden vaara-alueella
olevien henkilöiden tai itse koneen turvallisuuden takaamiseksi.

HUOMIO!
Ennen koneen käynnistämistä hätäpysäytyksen jälkeen on poistettava
syyt, jotka vaativat laitteen käyttämistä.
Hätäpainikkeiden sijainti
Koneessa on erilaisia hätätilajärjestelmiä.
Tyypit ja sijainnit ovat:


Hätätilapainike – ohjauspaneelilla
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Hätätilapainike – radio-ohjaimessa

Hätätilalaitteiden käyttö
Koneen turvallisuuden takaamiseksi asennetut hätätilalaitteet
hätätilapainikkeita. Hätäpysäytys tehdään PAINAMALLA PAINIKETTA.

ovat

sienenmuotoisia

Hätätilalaitteiden palauttaminen
Hätätila pysyy voimassa vahingossa tapahtuvan käynnistämisen estämiseksi, kunnes se kuitataan.
Toimi seuraavalla tavalla:
 paikanna painike, joka on aktivoinut hätätilan
 käännä punaista sienipainiketta nuolten suuntaan
 painike palautuu ja kone on valmis käynnistysmenettelyä varten
 aktivoi järjestelmä.
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3 KONEIDEN TÄRKEIMMÄT OSAT
3.1 MPK50W+

1

5

6

2

7

3

8

4

9

Viite Kuvaus
1

Ohjauspaikka

2

Valotorni

3

JIB1800-700.2M (lisävaruste)

4

Puomiryhmä

5

Radio-ohjaimen laturi

6

Jännitemuunnin

7

Tehosulakkeet

8

Jalustan käännön sylinteri

9

Akkujen/laturin liitin

10

Moottoripumppu
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12

13

11

20
19
18
14

15

16

17

Viite Kuvaus
11

Nostotangot (x2)

12

Pääsylinteri

13

Vinssi (lisävaruste)

14

Vakaaja

15

Laturi

16

Moottorin ohjausyksikkö

17

Moottorin ohitusavain

18

Akut (x2)

19

Jakolaite

20

Vastapaino
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AKKUJEN LIITTIMET
(Viite 9 sivu 24)

AKKUJEN LIITTIMET

JALUSTAN
KÄÄNNÖN
SYLINTERI
TEHOSULAKKEET

AKUT

(Viite 17 sivu 25)
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TYÖVALO

KUORMITUKSEN OSOITIN

RADIO-OHJAIMEN LATURI

SULAKEKOTELO

JÄNNITEMUUNNIN
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JAKOLAITE

(Viite 18 sivu 25)

RADIO-OHJAIMEN
VASTAANOTIN

VINSSI

(Viite 12 sivu 25)
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ÄÄNIMERKKI

MOOTTORIPUMPPU

(Viite 10 sivu 24)

ÖLJYN MITTATIKKU

ÖLJYN PALUUSUODATIN

SÄILIÖN TULPPA
HYDRAULIÖLJY
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VALOTORNI
(Viite 2 sivu 24)

VALOTORNI OSOITTAA
MOMENTINRAJOITTIMEN
JA
NOSTETUN KUORMAN TILAN
- VIHREÄ (OK)
- KELTAINEN (KUORMITUS 90 %)
- PUNAINEN (YLIKUORMITUS)

RAJOITTIMEN OHITUS

KUORMITUKSEN
RAJOITTIMEN
(MIDAC)
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4 KONEEN OSOITTIMET JA HALLINTALAITTEET
4.1 Pääohjaustaulu

PÄÄTAULU MPK50W+

SULAKEKOTELO

HÄTÄPAINIKE

ON/OFF
MOOTTORI

NÄYTTÖ

RADIO-OHJAIMEN
VALITSIN

ÄÄNIMERKKI

TYÖVALO

APUTOIMINTO

NÄYTTÖ MPK50W+
Momentinrajoitin
Puomin pituus
Lisävarusteet
Lisävarusteiden nimet

Hälytykset
Varoitukset
Koneen tila

Hydraulisen
kulma

lisävarusteen

Hydraulisen
pidennys

lisävarusteen

A2B (

Tila LMI

)

Vaijerien määrä
Senhetkinen nostettu kuorma
Suurin nostettava paino

Vakaajan tila

Pääpuomin kulma
Ohjauskulma

Puomin kohdistus

Nosturin säde

Vastapaino asennettu

Pysäköintijarru

Ohjaustapa
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SULAKEKOTELO MPK50W+
F1

F2
F5

F8

F3
F6

F9

F4
F7

F10

F1

2A

Hätälinjan syöttö

F2

10 A

Näytön ulostulojen syöttö

F3

2A

Näytön logiikan syöttö

F4

10 A

Ulostulojen I/O-EXT 1 syöttö

F5

2A

Logiikan I/O-EXT 1 syöttö

F6

10 A

Ulostulojen I/O-EXT 2 syöttö

F7

2A

Logiikan I/O-EXT 2 syöttö

F8

10 A

MIDAC-ulostulojen syöttö

F9

MIDAC-logiikan syöttö

F10

2A
10 A

F11

2A

Lisävarusteiden logiikan syöttö

F1A

20 A

F2A
F3A
F4A
F5A
F6A
F7A
F8A
K1
K2
K3
K4
K5
K6
F
F

3A
10 A
2A
3A
3A
10 A
20 A

F11

moottorin

Radio-ohjaimen vastaanotin

F2A

F5A

F3A

F6A

F4A

F7A

F1A

Yleislinja
muunnin
ja
ohjaimen syöttö
Moottorin ohjaimen syöttö

F8A

Lisävarusteiden ulostulojen syöttö

Radio-ohjaimen laturi
Vaunun anturit
Puomin anturit
Lisävarusteet (äänimerkki, valot)

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Yleinen ulostulot
Hätätilalinja
Hätätilalinja
Moottorin ohjaimen hätätilalinja
Moottorin käynnistys

F

Äänimerkki
Moottorin 2. nopeus

250A

Akkuryhmän 1 linjan suojaus

250A

Akkuryhmän 2 linjan suojaus

F
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4.2 Hallintalaitteet

RADIO-OHJAIN MPK50W+

1

2

5

3

7

6

12

4

9

8

13

14

10

11

15

Kuvaus
1

Näyttö

2

Pidennyksen/nosturin käännön ohjausvipu

3

Vinssin/puomin noston ohjausvipu

4

Ajon ohjausvipu

5

Manuaalinen/automaattinen ohjaustapa

6

Ohjaus

7

Vakaaja ylös/alas

8

Toiminnon Jekko Power (JP) aktivointi

9

Ei käytössä

10

Ei käytössä

11

Ei käytössä

12

Jarru oikea/vasen

13

Valinta nopea/hidas (vain nosturi); jos pidetään oikealla: Siirron 2. nopeus

14

Hätäpainike

15

Radion/äänimerkin/siirron aktivointi
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5 NÄYTÖN SIVUJEN KUVAUS
Momentinrajoitin
Puomin pituus
Lisävarusteet
Lisävarusteiden nimet

Hälytykset
Varoitukset
Koneen tila

Hydraulisen
kulma

lisävarusteen

Hydraulisen
pidennys

lisävarusteen

A2B (

Tila LMI

)

Vaijerien määrä
Senhetkinen nostettu kuorma
Suurin nostettava paino

Vakaajan tila

Pääpuomin kulma
Ohjauskulma

Puomin kohdistus

Nosturin säde

Vastapaino asennettu

Pysäköintijarru

Ohjaustapa

Painike, jolla siirrytään
näyttösivulla tai mennään
toiselle.

Painike, jolla siirrytään
näyttösivulla tai mennään
toiselle.

VALINTA- ja VAHVISTUSPAINIKE
sivulta

sivulta

Näyttösivulta
POISTUMISEN
tai
LISÄVARUSTEEN VAIHDON painike
Jos pidetään painettuna 2 sekuntia,
palataan pääsivulle.

1. MERKKIVALOPALKKI - SUHTEELLISEN KUORMITUKSEN OSOITIN
Palaa kun 25 % ylikuormituspaineesta ylitetään.
Palaa kun 50 % ylikuormituspaineesta ylitetään.
Palaa kun 90 % ylikuormituspaineesta ylitetään.
Palaa kun saavutetaan 100 % ylikuormituspaineesta, jolla pysäytetään
toimenpiteet päälasku, pidennys ja vinssin nousu.
Kun ylitetään 110 % ylikuormituspaineesta myös puomin nousu pysähtyy.
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2. KONEEN TILA
Kone aktivoitu ja käyttövalmis.
Kone ei aktivoitu tai hätäpainiketta painettu.
Osoittaa, että yhden tai useamman yksikön tai sähkökomponentin vian hälytys on aktiivinen.

3. TILA LMI
Rajoittimen tilan kuvake muuttaa väriään ladatun kuormitustaulukon mukaan kun kone on aktivoitu.
Ladattu kuormitustaulukko vakaajalla.

Ladattu kuormitustaulukko pyörillä.

4. VAROITUKSET JA HÄLYTYKSET

Osoittaa koodin, joka tunnistaa yhden tai useamman vian.
Osoittaa koodin, joka tunnistaa yhden tai useamman hälytyksen.

(Katso lukua SIVU 5 HÄLYTYKSET sivulla 40)
5. SENHETKINEN PAINO JA ENIMMÄISPAINO
Osoittaa senhetkisen nostetun painon.
Osoittaa suurimman nostettavan painon senhetkisessä asennossa.

6. VAKAAJAN TILA
Kuvake osoittaa vakaajan tilan.
Vakaaja alhaalla.
Vakaaja ylhäällä.
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7. VAUNUN-NOSTURIN TILA

Osoittaa puomin kohdistuksen tilan:
Puomi kohdistettu (+/-0,3°).
Puomi ei kohdistettu.
Osoittaa pysäköintijarrun tilan:
Jarru kytketty irti, siirto mahdollinen.
Pysäköintijarru kytketty.
Osoittaa ohjaustavan:
Automaattinen ohjaustapa.
Manuaalinen ohjaustapa.

8. PUOMIN OSOITTIMET
Osoittaa pidennyksen pituuden.
Osoittaa puomin kulman arvon.
Osoittaa säteen pituuden.
Osoittaa jalustan kääntökulman.

9. VAIJERIN NOUSUN MIKROKYTKIN (A2B) JA VAIJERIEN MÄÄRÄN OSOITIN
Osoittaa asetetun vaijerien määrän

Osoittaa onko vaijerin nousun lukko aktivoitu
Vihreä = vaijerin nousun lukko pois käytöstä
Punainen = vaijerin nousun lukko käytössä,
pidennystoimenpiteet
pysäytetään

vaijerin

nousu

ja
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10. NOSTURIN KONFIGURAATIO
Osoittaa kuvakkeella valitun lisävarusteen:
Pääpuomi
Lyhyt nostovarsi – koukku
Pitkä nostovarsi – koukku
Lyhyt nostovarsi – vaijeri
Pitkä nostovarsi – vaijeri

SIVU 2 KONFIGURAATIO LMI
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina

Pään kallistuksen valinta
Valitse koukku/vaijerien määrä

Tila LMI

Kuormituksen rajoittimen konfiguraatiosivu


Pidä painettuna

2 sekunnin ajan.

Vaijerien määrää muutetaan seuraavalla tavalla:


Valitse väkipyöräkuvake



Paina

.

vaijerien määrän muuttamiseksi.

Pään kallistusasteiden asettamismenettely on samanlainen:


Valitse pääkuvake



Paina

Vahvista

.

kallistusasteiden muuttamiseksi.

valitsemalla se ja paina

.

Käynnistettäessä tämä on ensimmäinen näyttösivu ja siinä näkyy viimeksi käytetty konfiguraatio.
Lisävarusteen vaihto on automaattinen (Plug&Play) kun se asennetaan. Aina kun lisävaruste
asennetaan, rajoitin alkaa toimia, pysäyttää koneen ja näyttöön tulee tämä sivu.
Vaijerien määrän vaihtaminen kuuluu käyttäjälle.
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HUOMIO!
Jokaisen konfiguraation muutoksen jälkeen käyttäjän täytyy tarkistaa ja
vahvistaa rajoitin.
SIVU 3 AJASTIN
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina

Koneen kokonaistunnit
Sähkömoottorin tunnit

Akun jännite ja varaustila

SIVU 4 VAIHTOEHDOT
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle pidä
painettuna muutaman sekunnin ajan
Mittayksikkö

Kieli

Näytön valaistus

Sähkökiihdyttimen hallinta
(ei käytössä)

Valaistuksen lisääminen
Valaistuksen vähentäminen

Nostovarsi koneessa



Pidä painettuna

2 sekunnin ajan.

Käyttöliittymän kielen muuttaminen


Valitse lippukuvake ja paina

kielen vaihtamiseksi.

Näytön mittayksiköiden muuttaminen


Valitse vastaava ruutu ja paina

siirtyäksesi metrijärjestelmästä brittiläiseen.

Näytön kirkkauden muuttaminen
 Valitse kirkkauden lisäys- tai vähennyskuvake.


Paina

kirkkauden lisäämiseksi tai vähentämiseksi

.
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Nostovarsi koneessa -ilmoitus
Tämän vaihtoehdon tarkoituksena on huomioida nostovarsi koneessa painopisteen laskemista
varten.


Valitse nostovarsikuvake ja paina

ilmoittaaksesi lisävarusteesta.
SIVU 5 HÄLYTYKSET

Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina

Aktiiviset hälytykset
Senhetkisistä hälytyksistä näytetään koodi ja kuvaus

Tällä sivulla voidaan kuitata hälytykset. Se tehdään pitämällä painettuna muutaman sekunnin ajan
painiketta

.
SIVU 6 VERKKO

Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Tällä sivulla on mahdollista tarkistaa verkon yksiköiden tila.
Yksiköt, joiden kuvake on vihreä, toimivat oikein.
Yksiköt, joiden kuvake on harmaa, eivät toimi oikein tai eivät ole käytössä.
Esimerkki: Kuten viereisessä kuvassa näkyy, ensimmäinen yksikkö (IOEXT) on
verkossa ja toimii oikein, kun taas MIDAC-yksikkö, joka on harmaa, ei ole
verkossa.

SIVU 7 NÄYTÖN VIANMÄÄRITYS
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Tällä sivulla voidaan
tehdä
sisääntulojen
ja
ulostulojen
vianmääritys,
suhteellinen ja
ON/OFF, ja
näytön
syöttöjännitteen
tarkistus

PIN
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
29
30
32

ID CODE
OUT00
OUT03
OUT04
OUT05
OUT06
OUT07
INP00
INP01
INP02
INP03
INP04
INP08
INP09
INP11
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TOIMINTO
Hälytys
Äänimerkin rele
Ajo eteen
Ajo taakse
Ohjaus vasen
Ohjaus oikea
Spool sensor 1 (vinssi)
Spool sensor 2 (pidennys)
Spool sensor 3 (nosto)
Spool sensor 4 (ohjaus/käytöt)
Spool sensor 5 (veto)
Anturi ohjaus 1
Anturi ohjaus 2
Siirtomoottorin lähestymiskytkin

MPK50W+
SIVU 8-9-10 VIANMÄÄRITYS IOEXT
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Tällä sivulla voidaan
tehdä
sisääntulojen
ja
ulostulojen
vianmääritys,
suhteellinen ja
ON/OFF, ja
IOEXT-yksikön
syöttöjännitteen
tarkistus

ID5: KESKUS
PIN

ID
CODE

1A

OUT07

2A

OUT05

3A

OUT04

4A
5A
6A

OUT03
OUT02
OUT01

7A

OUT00

2B

OUT06

3B
4B
5B

INP00
INP02
CA0

3C

INP01

TOIMINTO

Sähkömoottorin käynnistys 1.
nopeus
Prioriteettiventtiili
Sähkömoottorin käynnistys 2.
nopeus
6-tieventtiili 1 (tanko)
Jakolaitteen ohitusventtiili
6-tieventtiili 2 (lisävaruste)
6-tieventtiili
3
(nosturin
kääntö)
Valotornin vihreä valo (kone
aktivoitu)
Vastapaino asennettu
Lämpötila-anturi
Valitsin paikallinen/etä
Hätäpainikkeen
uudelleenluku

ID6: LISÄVARUSTEET

I/O RIIPPUU VARUSTEESTA
ID7: JARRUT
1A
2A
3A
4A

OUT07
OUT05
OUT04
OUT03

5A

OUT02

3B
4B
3C
4C

INP00
INP02
INP01
INP03

Oikea suht. jarru
Vasen suht. jarru
Pysäköintijarru N.A.
Pysäköintijarru N.K.
Siirron
hydraulimoottorin
toisen
nopeuden
magneettiventtiili
Jarrutusjärjestelmän anturi
Pysäköintijarrun anturi
Mikro 1 tanko
Mikro 2 tanko

SIVU 11 VIANMÄÄRITYS MIDAC
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Tällä sivulla voidaan
tehdä
sisääntulojen
ja
ulostulojen
vianmääritys,
suhteellinen ja
ON/OFF, ja
MIDAC-yksikön
syöttöjännitteen
tarkistus

PIN
7
8
24
25
26
27
31
32
33
34
35

ID CODE
OUT03
OUT04
IN0
IN1
IN2
IN3
IN7
IN8
IN9
IN10
IN11

TOIMINTO

Rajoittimen esihälytys (keltainen)
Rajoittimen hälytys (punainen)
Takapinnan A paineanturi
Takapinnan B paineanturi
Varren A paineanturi
Varren B paineanturi
LMI:n käytöstä poiston painike
LMI:n käytöstä poiston avain
Avatun vaijerin rajakytkin
Kootun vaijerin rajakytkin
Nostovarren
toimenpiteen
vaihtopainike
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SIVU 12 ENKOODERIN VIANMÄÄRITYS
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Tällä sivulla voidaan KOHTA
Ohjaus
tehdä
Nost.
vakauden hallinnan
kääntö
enkoodierin
Pidennys
vianmääritys
kulma

ID CODE
ENC STEERING
ENC TOR

TOIMINTO

Ohjauksen anturi
Nosturin käännön anturi
Puomin pidennyksen ja
kulman ja hydraulisten
lisävarusteiden anturi

CCR-CCRJ

SIVU 13 VIANMÄÄRITYS RADIO-OHJAIN
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Tällä sivulla voidaan
tehdä
radio-ohjaimen
vipujen
ja
painikkeiden
vianmääritys

SIVU 14 SALASANAN SUOJAAMA VALIKKO
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Sivu
salasanan antamista
varten
ohituksen
aktivointivalikoihin
pääsemiseksi.

Salasana annetaan seuraavalla tavalla:
 Pidä painettuna painiketta

2 sekunnin

ajan, kunnes näyttöön tulee kursori.
 Valitse painikkeilla

ja

haluamasi

numero aloittaen oikealta, esim. jos salasana
on 1234, kirjoita ensin 4, sitten 3 jne.
 Vahvista jokainen numero painikkeella

.

 Vahvista lopuksi koko salasana pitämällä
painettuna
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.

MPK50W+
SIVU 15 OHITUKSEN AKTIVOIMINEN
(PW TASO 1)
Siirtyäksesi seuraavalle sivulle paina
Ohituksen aktivointisivu

Vaijeri koottu ja avattu -mikrokytkimien ohitus
Nosturin ohitus
Vaunun ohitus

Ohitus A2B: Kun se aktivoidaan, kone ei huomioi Anti-two-blockista tulevaa signaalia vaan antaa
väkipyörän olla nostettuna normaalimitan yläpuolelle tai käyttää kuitenkin konetta A2B:n
toimintahäiriön sattuessa.
Ohitus Crane: Tämä ohitus sallii puomin toimimisen muuten lukituissa asennoissa tai pienten
anturivikojen sattuessa, jotka muuten poistaisivat koneen käytöstä.
Ohitus Carrier: Samanlainen toiminto kuin Ohitus Crane, sallii vaunun käyttämisen liikkeisiin myös
silloin kun ilmenee anturivikoja, jotka pysäyttäisivät koneen.

On muistettava, että ohituksia saa käyttää vain hätätilassa kun kuorma
täytyy ehdottomasti saada haltuun ja turvalliseen tilaan.
Käyttäjä voi päästä salasanan suojaamiin valikoihin 5 minuutin ajan
ensimmäisestä sisäänkirjautumisesta. Tämän ajan kuluttua salasana
täytyy antaa uudelleen.
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Yhteenveto
Pidä
painettuna

2

sekuntia.

Anna
pidä

salasana

painettuna

___ 2 sekuntia.
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ja

MPK50W+
6 KONEEN KÄYTTÄMINEN NORMAALIOLOSUHTEISSA
6.1 Tarkistus ennen käyttöä
Kone toimitetaan täysin koottuna ja se voi siis suorittaa kaikki valmistajan ennakoimat toimenpiteet
täysin turvallisesti. Ennen kuin konetta aletaan käyttää on luettava tämän käyttöoppaan ohjeet,
tarkistettava koneen moitteeton kunto (silmämääräinen tarkistus) ja pidettävä käyttäjille
valmennuskurssi. Ennen jokaista käyttöä on tehtävä seuraavat tarkistukset:



















arvioi kuorman tila ennen sen nostamista
varmista nosturin vaadittu nostokyky
varmista, että maaperä kestää pyörien ja vakaajatangon suurimman paineen
varmista, että työalue soveltuu minipickerin käyttämiselle. Kuorman ja työalueen
näkyvyyden tulee olla selkeä ja rajoittamaton. Muussa tapauksessa tarkista, että
tiedonsiirto valvojan ja minipickerin käyttäjän välillä takaa turvallisen käytön.
arvioi minipickerin sijoittaminen
varmista, että vakaajatangon maahan koskettavat osat ovat kunnossa
tarkista, että pyörät ovat hyvässä kunnossa
tarkista nostoketjun kunto; vinssi, vaijeri, taljat, rengaspultit, väkipyörä ja koukku
tarkista hydrauliöljyn taso säiliössä ja että hydraulijärjestelmässä ei ole vuotoja
tarkista turvalaitteiden moitteeton toiminta (anturit, elektroniset yksiköt, mahdollinen A2B)
tarkista, että hallintalaitteet ja osoittimet toimivat moitteettomasti (esim. kuormitustila,
nestetasot, moottorin toiminta, hydraulinen paine, sähkönsyöttö, kulumisen rajat)
metallirakenteen kunnon silmämääräinen tarkistus
tarkista, että rakenteessa ei näy vikaa (tarkista nostorakenteen hitsaukset)
voitelun tarkistus
varmista, että koneen toiminta-alueella ei ole muita kuin käyttäjä
jos töitä tehdään julkisella paikalla, rajoita työalue aidoilla tai muilla asianmukaisilla
merkeillä
tarkista akkunesteen taso
tarkista akkujen varaustaso.

Jos kone joutuu työskentelemään välikatoilla, tarkista niiden kantavuus
kappaleen Tekniset tiedot mukaisesti
HUOMIO!
Älä työskentele katolla, jonka kantavuutta et tiedä. Valmistaja ei vastaa
vahingoista tai katon riittämättömän kantavuuden aiheuttamasta
romahtamisesta.
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6.2 Koneen käynnistäminen

Varmista,
että
koneen-akkukotelon
pistokkeet on kytketty oikein.

Käännä avainvalitsin asentoon I.

Tarkista radio-ohjaimen hätäpainikkeen tila.

Valitse

, paina
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rajoittimen vahvistamiseksi.

MPK50W+
TÄRKEÄÄ! Odota 5 sekuntia näyttösivun ilmestymisen jälkeen ennen
rajoittimen vahvistamista.

Varmista ennen konfiguraation vahvistamista, että todella asennettu
lisävaruste vastaa aloitusnäytön kuvaketta.

Varmista, että avainvalitsin on asennossa radio-ohjain ON. Jos näin ei
ole, käännä radio-ohjaimen aktivoinnin avainvalitsinta (se poistaa
käytöstä ohjauspaneelin hallintalaitteet).

Paina koneen aktivointipainiketta (äänimerkki).

Ota avain valitsimesta kun radio-ohjain on aktivoitu. Käyttäjän on hyvä
pitää avain mukanaan.
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6.3 Koneen käyttö MPK50W+
Koneen siirtämistä, kuormaamista ja radio-ohjaimen toimintoja koskevat tiedot löytyvät kohdasta 6.6
Radio-ohjain sivulla 72.

Turvallisuusvaatimukset toiminnan aikana:
 Arvioi kuorman tila ennen sen nostamista.
 Käytä rakseja oikein (vaijeri tai ketju), niiden tulee olla mitoitettu oikein nostettavan kuorman
mukaan ja koukku pystysuorassa kuorman painopisteen päällä.
 Ennen liikkeiden käynnistämistä ja pysäyttämistä varmista, että nosturin liikkuvien osien ja
liikkuvan kuorman vaarallisella alueella ei ole henkilöitä ja/tai esteitä.
 Pysäytä liikkeet hätätilassa.
 Ole varovainen tehdessäsi useampia liikkeitä samanaikaisesti.
 Huomioi koneen valotorni tai hallintalaitteiden alueen näytön yläosassa vasemmalla olevat
valot.
 Kuormien vetäminen on kielletty, myös ylikuormituksen nostaminen sisäänpäin kallistaen.
 Varo kosketusta kuorman (tai kuorman nostovarusteen) ja rakenteen välillä.
 Vaikeiden ilmasto-olosuhteiden, kuten myrskyn tai ukonilman ja salamoiden, aikana
työskentely on kielletty. Sulje kone välittömästi ja vie se suojaan.
 Jos salama iskee minipickeriin, pysäytä se hätäpainikkeella ja ota yhteys huoltoon sen
tarkistamista varten.
 Älä tee hitsaustöitä nostettuihin kuormiin, joita ei ole asianmukaisesti eristetty.
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MPK50W+
6.3.1 Koneen liikuttaminen MPK50W+
Käynnistä kone ja aktivoi radio-ohjain (katso 6.2 Koneen käynnistäminen sivulla 46).

Siirto
Radio-ohjaimen oikea vipu ohjaa koneen siirtämistä kaikkiin suuntiin.
Ajaminen aktivoidaan painamalla äänimerkin painiketta. Turvallisuussyistä koneen toiminnot
poistuvat automaattisesti käytöstä 30 sekunnin käyttämättä olon jälkeen. Se aktivoidaan uudelleen
painamalla äänimerkin painiketta.
Ajonopeutta voidaan kohottaa vivulla 13, toinen nopeus. Koneen ohjelmisto voi kuitenkin rajoittaa
nopeutta määrättyjen parametrien perusteella.

Ohjaustapa
Koneessa MPK50W+ on kaksi ohjaustapaa, jotka voidaan valita radio-ohjaimen painikkeella 2
(kuva radio-ohjaimesta on kohdassa 6.6 Radio-ohjain sivulla 72).
Radio-ohjaimen vipu 1 on ohjausvipu. Sillä käännetään konetta ilman ajoa.
Ohjausmuisti: tässä tavassa voidaan lukita ohjaava pyörä käyttäjän määrittämään asentoon ja
pitää se siinä, kunnes asentoa muutetaan ohjaussauvalla tai palataan tapaan automaattinen paluu.
Kun ohjaussauvaa siirretään oikealle, pyörä kääntyy yhteen suuntaan, kun vipu viedään keskelle,
se pysähtyy saavutettuun kulma-asentoon ja kun ohjaussauvaa siirretään vasemmalle, pyörä
kääntyy toiseen suuntaan uuteen asentoon.
Automaattinen paluu: ohjausliike on suhteessa ohjaussauvan vivun liikkeeseen ja kun vipu
lasketaan pyörä palaa suoraan.

HUOMIO!
Pysy sopivalla etäisyydellä koneesta, jotta vältetään sen alle jääminen
tai puristuminen.

49
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

MPK50W+
6.3.2 Vakaajatangon käyttö
Koneen etuosassa on vakaajatanko, joka asetetaan tukevalle pinnalle, jolloin se sallii suurempien
kuormien käsittelemisen kuin pelkillä pyörillä.
Radio-ohjaimen vivulla 7 (kuva radio-ohjaimesta on kohdassa 6.6 Radio-ohjain sivulla 72)
nostetaan tai lasketaan vakaajatankoa siirtämällä sitä oikealle tai vasemmalle.

TANKO YLÖS

TANKO ALAS

On aina mahdollista siirtyä pyörätavasta vakaajatankotapaan. Vakaajatangon nostaminen maasta
kuormitettuna sen sijaan edellyttää, että kuorman paino siinä kohdassa on pienempi tai yhtä suuri
kuin 80 % pyörien kantokyvystä. Toinen vakaajatangon nostamista koskeva rajoitus on, että
puomin kaltevuus ei saa olla yli 30°.
6.3.3 Puomin nosto

Siirtämällä radio-ohjaimen keskellä olevaa ohjaussauvaa oikealle tai vasemmalle aktivoidaan
puomin lasku- ja nostotoiminnot.
Jos puomi ei ole koneen suhteen kohdistettu, nousu rajoittuu arvoon:
 20° jos poikkeama keskeltä on välillä 2,5° ja 5°
 30° jos poikkeama keskeltä on välillä 1° ja 2,5°
 enimmäiskulma (65°) jos poikkeama on alle 1°.
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MPK50W+
6.3.4 Pidennys ja nosturin kääntö

Kun radio-ohjaimen vasemmalla olevaa vipua siirretään sivulle, ohjataan koneen puomin kääntöä.
Puomin enimmäispoikkeama keskikohdasta on ±5°.
Parempaa vakautta varten nosturin käännöllä on seuraavat rajoitukset:
 jos puomin kulma vaakatason suhteen on välillä 0° ja 20°, sallittu kääntö on ±5°
 jos puomin kulma vaakatason suhteen on välillä 20° ja 30°, sallittu kääntö on ±2,5°
 jos puomin kulma vaakatason suhteen on yli 30°, sallittu kääntö on ±1°.
Siirtämällä ohjaussauvaa eteen ja taakse ohjataan puomin pidennystä.
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6.3.5 Pään konfiguraatio

Puomin pää voidaan konfiguroida tarpeen mukaan neljään asentoon: -75° (oletusarvo), -40°, -20°
ja 0°.

Irrota turvatappi ja poista kallistuksen estävä tappi.

Kallista päätä käsin, kunnes pään reiät ovat puomin holkin
kohdalla tappia varten.
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Lukitse pää haluttuun asentoon
takaisin tappi ja turvatappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

laittamalla

paikalleen

Kuvassa näkyvä tappi pitää nostokoukkua. Kuten yllä
kuvatussa menettelyssä mainittujen tappien suhteen, tapin
asettamiseksi paikalleen/irrottamiseksi poistetaan turvatappi,
tappi vedetään osittain ulos, asetetaan koukku ja laitetaan
takaisin tappi ja turvatappi.
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6.3.6 Vinssitoiminnon käyttö

Tämän toiminnon käyttämiseksi vinssisarjan (lisävaruste) on oltava
asennettu. Tiedot oikeasta asentamisesta löytyvät lisävarusteosan
vinssisarjaa koskevasta kohdasta.
Kuvassa näkyvät osat, joista sarja koostuu.

Kun keskellä olevaa analogista vipua siirretään eteen tai taakse, vaijeri avautuu tai kiertyy takaisin
ja kuorma liikkuu.
Jos vinssisarja on asennettu, mutta konetta aiotaan käyttää koukulla, on suositeltavaa viedä vaijeri
lepotilaan irrottamalla osoitetut turvatapit, vetämällä pois tapit ja kiertämällä vaijeria, kunnes rengas
on pääpuomilla.
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Irrota osoitetut turvatapit ja vedä pois tapit puomin päästä.

Kierrä vaijeria, kunnes rengas on pääpuomilla,
kuljeta rengas ylätaljaan asennetun irtoamisen
estävän levyn kautta.

Laita takaisin paikoilleen tapit ja turvatapit.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen
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Irrota turvatapit ja vedä pois tapit, jotka pitävät puomin taljapäätä.

HUOMIO! Kun tapit poistetaan päästä, se
on kokonaan irti ja saattaa pudota.

Irrota pää ja laita se talteen.

Laita takaisin tapit ja turvatapit.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

TÄRKEÄÄ! Lisävarusteiden asentamisen aikana nostovaijeri on vapaa
ja ilman painoja.
Varmista, että kun vaijeri kootaan tai avataan, se jännitetään
asianmukaisesti, jotta kierteet eivät sotkeudu.
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Väkipyörän konfiguraatiot
On mahdollista konfiguroida väkipyörä ensimmäisestä viidenteen vetoon.
Ensimmäinen veto:

Irrota osoitettu turvatappi, mutteri ja tappi.

Aseta A2B:n paino osoitettuun vaijeriin.

Aseta vaijerin rengas kuten kuvassa ja laita takaisin irrottamasi tappi.

TÄRKEÄÄ!
turvatapit.

Aseta paikalleen vastaavat
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Toinen veto:

Irrota osoitetut turvatapit ja tapit vaijerin asettamista varten. Laita takaisin
tapit ja turvatapit kun väkipyörä on konfiguroitu.

Irrota turvatappi ja poista puomista osoitetut tapit.

Aseta vaijeri väkipyörään kuten kuvassa ja kiinnitä vaijerin pää
hakapultin kautta aikaisemmin irrottamaasi tappiin.
1
2

Aseta A2B:n paino punaisella nuolella osoitettuun vaijeriin.
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2

1

Väkipyörän ja toisen vedon kuorman epätasapainon välttämiseksi käytä
sekä pään että väkipyörän keskimmäistä taljaa.

Kiinnitä rengas koneen puomin päähän sisemmällä tapilla
ja laita irtoamisen estävä tappi taljojen eteen.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Kolmas veto:

Irrota osoitetut turvatapit ja tapit vaijerin asettamista varten. Laita
takaisin tapit ja turvatapit kun väkipyörä on konfiguroitu.
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Poista irtoamisen estävä tappi puomin pään taljojen
tuesta.

Aseta puomista tuleva vaijeri väkipyörään. Palaa puomille ja vie se
toiseen taljaan, kiinnitä rengas väkipyörän ylempään tappiin kuten
yksinkertaisessa vedossa.

Aseta A2B:n paino osoitettuun vaijeriin.

2

3

1

Vaijerien sijainti kolmatta vetoa varten.

60
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

1
2

3

MPK50W+

Kun vaijeri on asetettu, laita irtoamisen estävä tappi
takaisin päähän puomin väkipyörien tukeen.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Neljäs veto:

Irrota osoitetut turvatapit ja tapit vaijerin asettamista varten. Laita takaisin
tapit ja turvatapit kun väkipyörä on konfiguroitu.

Irrota turvatappi ja poista puomista osoitetut tapit.
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Aseta vaijeri väkipyörään kuten kuvassa käyttäen ulkopuolisia taljoja
sekä puomin päässä että väkipyörässä ja kiinnitä vaijerin pää
hakapultin kautta aikaisemmin irrottamaasi tappiin.

4
2

1
3
Aseta A2B:n paino punaisella nuolella osoitettuun vaijeriin.

4

1
3
2
Väkipyörän ja neljännen vedon kuorman epätasapainon välttämiseksi
käytä sekä pään että väkipyörän ulommaista taljaa.

Kiinnitä rengas koneen puomin päähän sisemmällä tapilla
ja laita irtoamisen estävä tappi taljojen eteen.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.
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paikalleen

MPK50W+
Viides veto:

Irrota osoitetut turvatapit ja tapit vaijerin asettamista varten. Laita takaisin
tapit ja turvatapit kun väkipyörä on konfiguroitu.

Poista irtoamisen estävä tappi puomin pään taljojen
tuesta.

1
2

3

4

Aseta puomista tuleva vaijeri ulommaiseen taljaan. Palaa puomille
ja vie se keskitaljaan, palaa vapaaseen ulkopuoliseen taljaan ja
vielä puomin päähän ja kiinnitä rengas sitten väkipyörän ylätappiin
kuten ensimmäisessä vedossa.

5
Aseta A2B:n paino osoitettuun vaijeriin.
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Vaijerien sijainti viidettä vetoa varten. Kuten neljännessä vedossa
käytä väkipyörän ulompia taljoja kuorman epätasapainon
välttämiseksi.

4

1

3

2

5

Kun vaijeri on asetettu, laita irtoamisen estävä tappi
takaisin päähän puomin väkipyörien tukeen.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.
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Sijoittaminen – Anti-two-block
Anti-two-block (A2B) on laite, joka estää väkipyörän ja puomin kosketuksen vaijerin
nostamisen aikana.
On tärkeää asentaa se ja tehdä se oikein, jos minipickeriä käytetään vaijerin
kanssa, jotta vältetään koneen ja henkilöstön vahingoittuminen.
A2B:n vastapainon kautta vietävä vaijeri on aina umpipäässä (vaijerin loppuosa
ennen sen kiinnittämistä).
A2B:n vastapainon asentamista varten vaijerin pään ei välttämättä tarvitse olla
vapaa.

Mikron asentaminen

Irrota A2B:n paikkaan sijoitettu tappi.

Sijoita A2B:n mikrokytkin sen tappiin ja laita takaisin
turvatappi.

Kytke A2B:n liitin puomin päässä olevaan liittimeen A2B.
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Vastapainon asentaminen

Irrota ensin sulkurengas, joka pitää vastapainoa liitettynä A2B:n mikroon.

Käännä kahta vastapainon osaa niin että avautuu aukko vaijeria varten.

Poista tai aseta vaijeri, sulje kaksi osaa kääntämällä niitä ja laita paikalleen
sulkurengas.

SIJOITA VÄKIPYÖRÄN
RAJAKYTKIMEN
ANTURI
(A2B)
UMPIPÄÄHÄN
(VAIJERIT
KOROSTETTU)

TÄRKEÄÄ!
Älä ohita, jätä pois tai sijoita vaijeria A2B:n vastapainon ulkopuolelle,
koska näin kierretään turvalaite.
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6.4 Koneen sammuttaminen ja vieminen lepotilaan MPK50W+
Alla kuvataan menettely koneen viemiseksi lepotilaan työpäivän päättyessä tai pitkäksi aikaa.
Lyhyitä taukoja varten koko sulkemismenettelyä ei tarvitse tehdä, käännä vain avainta koneen
sammuttamiseksi.

HUOMIO!
Ennen koneen sammutus- ja lepotilaan vientimenettelyn aloittamista on
varmistettava, että kuorma on laskettu maahan turvalliseen paikkaan ja
koukku on vapautettu.

Jos vakaajatanko on ollut käytössä, nosta se lepoasentoon
saakka. Varmista, ettei sulkemisessa ole esteitä.

Varmista, että nosturin puomi on keskiasennossa, vaakasuorassa ja ilman kuormaa.

Kun se on kohdistettu, se voidaan laskea.
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Käännä avainvalitsin asentoon 0.

Kun puomi viedään lepotilaan on hyvä olla sulkematta pääsylinteriä
kokonaan, jotta näyttö ei käynnistettäessä näytä hetken aikaa
pääsylinterin paineen väärää arvoa.
Koneen vahingoittumisen välttämiseksi pidä se suojassa ilmastotekijöiltä ja peitä se vesitiiviillä pressulla.
Työn päättyessä poista avaimet ohjauspaneelilta ja laita ne turvalliseen
paikkaan, jotta kukaan valtuuttamaton henkilö ei pääse käyttämään
konetta.
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6.5 Akkujen lataaminen MPK50W+
Koneessa on kaksi automaattista laturia, joita käytetään moottori sammutettuna. Laturi käynnistyy
ja pysähtyy automaattisesti ilman mitään toimenpiteitä.

Sammuta kone viemällä avainvalitsin asentoon 0.

Vaihda liittimet käyttöasennosta (oikea) latausasentoon
(vasen).

TAULUN
PUOLI

Liitä molemmat latureiden pistokkeet
sähkötaulujen pistorasioihin.

KONEEN
PUOLI

Laturien ottoteho voi olla 16 A, on suositeltavaa liittää ne kahteen eri
sähkötauluun.
Ajotietokoneen vierellä on akkujen varaustason osoitin, se osoittaa myös akkujen tilan lataamisen
aikana.
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Älä tee väliaikaisia tai epätavallisia sähköliitäntöjä.
Tarkista kunnolla akun varaustila.
Akkukenkien tulee olla kunnolla kiristetty eikä niissä saa
kerrostumia. Kaapelien eristysosien tulee olla hyvässä kunnossa.

olla

Vältä akun viemistä tyhjentymisrajalle, koska sen jälkeen latausaika
pidentyy huomattavasti ja on olemassa sen vahingoittumisen vaara.
Työpäivän päättyessä tai kun kone on pitkään käyttämättä, on
muistettava aina kytkeä irti laturi, jotta akku ei tyhjene kokonaan.
Laturia ja latausta koskevia varoituksia
 Tarkista, että käytettävissä olevan syötön tyyppi vastaa oikeaa jännitettä, joka näkyy laturin
kilvessä.
 Jos käytät jatkojohtoa tai jakorasiaa varmista, että ne kestävät vaaditun virran
kokonaisarvon (16 + 16 A).
 Kytke syöttö irti ennen akun kytkemistä tai irtikytkemistä.
 Lyijyakkujen lataaminen: HUOMIO! RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA. Vältä avotulta ja kipinöitä.
Akku on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan.
 Älä yritä korjata laturia. Kannen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.
 Mikäli laturit eivät toimi oikein tai ovat vahingoittuneet, kytke ne heti irti pistorasioista ja
akuista ja ota yhteys jälleenmyyjään.
 Käytä aina henkilönsuojaimia (käsineitä, suojalaseja...) kun käsittelet akkuja.
 Pidä akut aina puhtaina ja kuivassa.
 Älä altista lämmönlähteille.
 Varmista, että elektrolyytin tulpat ovat hyvin kiinni.
Miten akun käyttöikää pidennetään
 Varmista, että elektrolyytin taso on levyjen yläpuolella.
 Sulje tulpat kunnolla ennen lataamista.
 Älä keskeytä latausjaksoa.
 Älä koskaan lataa kylmää akkua.
 Lataa vain hyvin tuuletetussa tilassa.
 Lisää nestettä vasta kun lataaminen on päättynyt.
 Älä koskaan anna elektrolyytin tason laskea levyjen alapuolelle.
 Käytä vain tislattua tai vähän mineraaleja sisältävää vettä.
 Älä koskaan pudota mitään akun sisään.
 Puhdista vain vedellä ja kuivaa.
 Suojaa kaapelit syöpymistä estävällä aineella.
 Pidä viileässä ja kuivassa tilassa.
 Vältä lämmönlähteille altistumista.

Pidä akku antistaattisella
hapettumistuotteita.

liinalla

puhtaana,

kuivana

Älä laita akun päälle työkaluja tai mitään metalliesinettä.
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Jos ilmenee akun toimintahäiriö, älä tee mitään vaan ota yhteys
huoltopalveluun.
Akkujen tyhjenemisen välttämiseksi käyttämättä olon aikana, varastoi
kone tilaan, jonka lämpötila on alle 30 °C.
Vaihda vanha akku vain malliin, jonka jännite, kapasiteetti, mitat ja
massa ovat samat.
Akkujen on oltava valmistajan hyväksymiä.
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6.6 Radio-ohjain

1

2
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3
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6
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4

9

8

13

Viite

14

10

11

15

Kuvaus

1

Näyttö

2

Pidennyksen/nosturin käännön ohjausvipu

3

Vinssin/puomin noston ohjausvipu

4

Ajon ohjausvipu

5

Manuaalinen/automaattinen ohjaustapa

6

Ohjaus

7

Vakaaja ylös/alas

8

Toiminnon Jekko Power (JP) aktivointi

9

Ei käytössä

10

Ei käytössä

11

Ei käytössä

12

Jarru oikea/vasen

13

Valinta nopea/hidas (vain nosturi); jos pidetään oikealla: Siirron 2. nopeus

14

Hätäpainike

15

Radion/äänimerkin/siirron aktivointi
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6.6.1 Vivut ja painikkeet
1. Näyttö
Radio-ohjaimen näyttö antaa tietoja nosturin tilasta (nostettu paino, pidennys jne.) sivulla F1,
sivulla F2 on tietoja asennetusta lisävarusteesta ja sivulla F3 tietoja koneen tilasta (jalustan ja
ohjauksen kulma, ladatut taulukot jne.)
Sivu F1
Kun radio-ohjaimen näytön alla olevaa painiketta F1 painetaan, näyttöön tulevat pääpuomin
kuorman tiedot.
Hälytyskoodi
Varoituskoodi
Puomin korkeus
Puomin pidennys
Senhetkinen paino
Enimmäispaino
Kuorman etäisyys
Puomin pystykulma

Sivu F2
Kun radio-ohjaimen näytön alla olevaa painiketta F2 painetaan, näyttöön tulevat lisävarusteen
kuorman tiedot.
Hälytyskoodi
Varoituskoodi
Lisävarusteen korkeus
Lisävarusteen pidennys
Senhetkinen paino
Enimmäispaino
Lisävarusteen kuorman
etäisyys
Lisävarusteen
pystykulma
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Sivu F3
Kun radio-ohjaimen näytön alla olevaa painiketta F3 painetaan, näyttöön tulevat koneen tilan
tiedot.
Hälytyskoodi
Varoituskoodi
Jalustan kääntökulma
Käytössä oleva
kuormitustaulukko:
G = vihreä
PC = Pick & Carry
Ohjauksen graafinen
esitys
Ohjauskulma
Ohjaustapa
Pysäköintijarrun tila
Vakaajatangon tila

2. Pidennyksen/nosturin käännön ohjausvipu
PUOMIN
PIDENNYS

NOSTURIN
KÄÄNTÖ
VASEMMALLE

NOSTURIN
KÄÄNTÖ
OIKEALLE

PUOMIN PALUU
Radio-ohjaimen vasen ohjaussauva ohjaa puomin pidennystä ja jalustan kääntöä.
Jalustan käännön edellytykset ovat:
 Jos puomin kulma vaakatason suhteen on välillä 0° ja 20°, sallittu kääntö on ±5°.
 Jos puomin kulma vaakatason suhteen on välillä 20° ja 30°, sallittu kääntö on ±2.5°.
 Jos puomin kulma vaakatason suhteen on yli 30°, sallittu kääntö on ±1°.
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3. Vinssin/puomin noston ohjausvipu
VINSSIN
VAIJERIN AVAUS

PUOMIN NOSTO

PUOMIN LASKU

VINSSIN VAIJERIN
TAKAISINKIERTO
Jos puomi ei ole kohdistettu, minkä näyttää näytön kuvake (katso 7. VAUNUN-NOSTURIN TILA
sivulla 37), ohjelmisto rajoittaa puomin kallistusta:
 20° jos poikkeama keskeltä on välillä 2,5° ja 5°
 30° jos poikkeama keskeltä on välillä 1° ja 2,5°
 enimmäiskulma (65°) jos poikkeama on alle 1°.
4. Ajon ohjausvipu
ETEEN

OIKEA

VASEN

TAAKSE
Ohjauksen hallinta ohjaussauvalla riippuu sen tavasta, manuaalinen tai automaattinen. Nämä tavat
voidaan valita vivulla (katso 5. Ohjaustapa sivulla 76), joka kuvataan alla.
Ohjaussauvan ohjaus on hidas ajo valittuna rajoitettu arvoon 65° sekä tavassa ohjausmuisti että
automaattinen paluu. Toisella nopeudella ohjaus on molemmissa tavoissa rajoitettu arvoon 50°.
Koneen ajaminen eteen ja taakse on mahdollista myös toisella nopeudella, se valitaan vivulla 13.
Valinta nopea/hidas (vain nosturi) sivulla 77.
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5. Ohjaustapa

AUTOMAATTINEN
PALUU

EI KÄYTÖSSÄ
OHJAUSMUISTI

Ohjaustavan valintavipu (pysyvä asento) mahdollistaa siirtymisen tavasta ohjausmuisti tapaan
automaattinen paluu.
Ohjausmuisti: tässä tavassa voidaan lukita ohjaava pyörä käyttäjän määrittämään asentoon ja
pitää se siinä, kunnes asentoa muutetaan ohjaussauvalla tai palataan tapaan automaattinen paluu.
Kun ohjaussauvaa siirretään oikealle, pyörä kääntyy yhteen suuntaan, kun vipu viedään keskelle,
se pysähtyy saavutettuun kulma-asentoon ja kun ohjaussauvaa siirretään vasemmalle, pyörä
kääntyy toiseen suuntaan uuteen asentoon.
Automaattinen paluu: ohjausliike on suhteessa ohjaussauvan vivun liikkeeseen ja kun vipu
lasketaan pyörä palaa suoraan.
Asento oikealla ei ole käytössä.
6. Ohjaus

VASEN

OIKEA

Ohjausvipu mahdollistaa ohjaavan akselin kallistamisen ilman vaaraa siirtää konetta eteen tai
taakse, kuten voi käydä ohjaussauvalla.
Vipu kääntää pyörää enimmäisnopeudella enintään arvoon 65°, rajoitettu arvoon 50° kun on
kytketty toinen nopeus.
Kuten ohjaussauvaan, myös ohjausvipuun vaikuttaa ohjauksen manuaalisen tai automaattisen
tavan valinta.
7. Vakaaja ylös/alas

TANKO YLÖS

TANKO ALAS

Tämä vipu nostaa tai laskee vakaajatangon. Huomaa, että määräysten mukaan tankoa voi liikuttaa
vain, jos koneen kuorma on alle 200 kg (440 lb).
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8. Toiminnon Jekko Power (JP) aktivointi

Kun painiketta JP painetaan on mahdollista pitää 30 sekunnin ajan ylikuormitusta 5 %. Kun 30
sekuntia on kulunut, jos ylikuormitus vielä jatkuu, paina uudelleen painiketta Jekko Power toiminnon jatkamiseksi vielä 30 sekuntia.
Kun konetta käytetään JP-tavassa nosturin liikkeet hidastuvat.
9. Ei käytössä
10. Ei käytössä
11. Ei käytössä
12. Jarru oikea/vasen

VASEN JARRU

OIKEA JARRU

Määrätyissä olosuhteissa voi olla hyödyllistä lukita toinen pyöristä, esimerkiksi tilan puutteessa, jos
täytyy kääntyä yhden etuakselin pyörän ympäri.
13. Valinta nopea/hidas (vain nosturi)

HIDAS

NOPEA/
2. NOPEUS

Oletusarvona radio-ohjaimen määräämä nopeus on ilman rajoitusta, tämä toiminto vaikuttaa vain
nosturin liikkeisiin.
Nopeuden vähentämisen vipu hidastaa hydrauliosien nopeutta. Tällä vivulla on edellisestä
poiketen 4 nopeustasoa. Jos vipua siirretään vasemmalle, nopeus hidastuu, jos sitä siirretään
oikealle se palaa oletusarvoiseen nopeuteen.
On mahdollista hidastaa nopeutta myös toimenpiteen aikana (kun käytetään vipua) mutta sitä EI
voi palauttaa oletusarvoiseen nopeuteen turvallisuussyistä.
Tällä vivulla asetetun nopeuden osoittaa vierellä oleva merkkivalo, joka vilkkuu enemmän tai
vähemmän nopeasti asetetun nopeuden mukaan.
Kun vipua pidetään kallistettuna oikealle, aktivoituu toinen nopeus. Tämä toiminto vaikuttaa vain
koneen ajoon.
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Toinen nopeus poistuu käytöstä, jos kuorman paino ylittää 50 % senhetkisen tilan salliman
enimmäispainon.

HUOMIO!
Radio-ohjain tallentaa muistiin viimeksi käytetyn nopeuden ja käyttää
sitä kun kone käynnistetään uudelleen.
14. Hätäpainike

Hätäpainike pysäyttää koneen välittömästi. Hätätila poistetaan palauttamalla painike kääntämällä
sitä myötäpäivään.
15. Radion/äänimerkin/siirron ja nosturin aktivointi

Tällä painikkeella on neljä toimintoa:
Radio-ohjaimen aktivointi: aktivoi radio-ohjaimen, jos se on sammutettu.
Siirron aktivointi: kun rajoitin koneen näytössä on vahvistettu, aktivoi liikkeen. 30 sekunnin kuluttua,
jos konetta ei liikuteta, ohjaus mukaan lukien, poistuu käytöstä.
Nosturin käännön aktivointi: antaa käyttäjälle mahdollisuuden kääntää koneen puomia. Kuten liike
myös tämä toiminto poistuu käytöstä 30 sekunnin käyttämättä olon jälkeen.
Äänimerkki: jos radio ja liike on jo aktivoitu, painike toimii äänimerkin painikkeena.
16. Ei käytössä
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6.6.2 Akut ja laturit

Yksityiskohtia radio-ohjauksesta ja sen varusteista löytyy liitteenä
olevasta käyttöoppaasta.
Radio-ohjaimen laturi sijaitsee avaimella suljetussa kotelossa ohjauspaneelin alla.

Laturin sijainti

Laturi toimii sekä kone toiminnassa että pysäytettynä. On kuitenkin
käännettävä virta-avainta laturin oikeaa toimintaa varten.
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6.7 Vastapainon poistaminen
Käyttäjä voi itse poistaa vastapainon.

Koska se painaa 1000 kg (2200 lb), toimenpide täytyy tehdä apuvälinettä
käyttäen. Käytä trukkia tai vastaavaa, jonka kantokyky on sopiva.

Vie trukin haarukat vastapainon nostokohtiin.

Haarukoiden kolojen syvyys on noin 580 mm (1’11”), älä yritä työntää
enemmän, jotta vältetään koneen sisäiset vauriot.

Käännä avaimellista kahvaa ja avaa vastapainon
lähellä alhaalla oleva luukku.

Irrota turvatappi ja poista vastapainoa pitävä tappi.
Tee toimenpide myös koneen toisella puolella.
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Ota vastapaino paikaltaan vetämällä sitä
taaksepäin.

Laita tappi takaisin koneen sisään, jottei se
katoa, ja sulje luukut.
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6.8 Käyttö hätätilassa MPK50W+

HUOMIO! JOS ELEKTRONISET HALLINTA- JA OHJAUSYKSIKÖT
EIVÄT TOIMI, OTA YHTEYS TEKNISEEN HUOLTOPALVELUUN!
Hätätilassa käyttämistä varten on poistettava joitain sinettejä magneettiventtiileistä ja käytettävä
suoraan hydraulisia jakolaitteita yksittäisten toimenpiteiden manuaalista käyttämistä varten.

6.9 Rajoittimen ohitus MPK50W+
TÄRKEÄÄ!
Tässä koneessa on kuormituksen rajoitusjärjestelmä (LMI), joka estää
sen kaatumisen ja rakenteen ylikuormittumisen.
Avaimellinen rajoittimen ohitus sallii kuormitustaulukoiden väliaikaisen huomiotta jättämisen ja
ohjelmiston määrittämien rajojen ylittämisen enintään 1 minuutin ajaksi jopa ilman tason 1
salasanaa.

HUOMIO!
Ole erittäin varovainen tämän toimenpiteen aikana.
Ohitusjärjestelmää saa käyttää AINOASTAAN koneen palauttamiseksi
turvalliseen tilaan.
Ohitustoimenpiteiden aikana vastuu on ainoastaan käyttäjällä.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta,
noudattamatta yllä kuvattuja varoituksia.

jos

minipickeriä

käytetään

On hyvä poistaa avain ja antaa se työpaikan vastaavalle jättämättä sitä
käyttäjälle.

Käännä valitsinta (palautuva) punaisella koneen mukana toimitetulla
avaimella.
Tästä hetkestä lähtien on 30 sekuntia aikaa aloittaa toimenpide.

Pidä painettuna koneen ohjaustaulun äänimerkin painiketta (palautuva) koko
toimenpiteen ajan, enintään 1 minuutti.

Ohitus voidaan suorittaa myös ajotietokoneen kautta. Näytön ohituskomennot kuvataan luvussa
SIVU 15 OHITUKSEN AKTIVOIMINEN sivulla 43.
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Kun ohitus on aktivoitu ohjelmistosta, on mahdollista tehdä toimenpiteet 2 minuutin ajan, kun aika
on kulunut, jos haluat jatkaa koneen käyttämistä muuten kuin turvallisessa tilassa, ohitus täytyy
aktivoida uudelleen.

Selaa sivuja painamalla

salasanasivulle saakka ja anna

tason 1 salasana.

Paina uudelleen painiketta

nähdäksesi ohitussivun.

Pidä painettuna

Paina

ja kuvakkeesta

tulee kuvake

ja valitse suuntanuolilla haluamasi ohitus.

. Ohitus on

aktiivinen.

Kun toimenpiteitä tehdään aktiivisten ohitusten aikana kone kirjaa kaikki saatavissa olevat tiedot
(paineet, toimenpiteiden asennot), jotta on mahdollista jäljittää käyttöprofiili vahinkojen sattuessa.
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6.10 Hätäkäynnistys MPK50W+
Jos radio-ohjain on vahingoittunut, siinä on vikaa tai sitä enää muusta syystä voi käyttää, ja kone
täytyy viedä turvalliseen tilaan radio-ohjaimen korjaamista tai vaihtamista varten, voidaan käyttää
hätäkäynnistysmenettelyä.

TÄRKEÄÄ!
Tämä on hätämenettely, suorita se vain äärimmäisessä tarpeessa.

Käynnistä kone kääntämällä avainta oikealle.

Tarkista ohjauspaneelin ja radio-ohjaimen hätäpainikkeiden
tila.

Kytke radio-ohjain pois toiminnasta viemällä ohjauspaneelin valitsin
asentoon OFF.

Käännä laturin päällä koneen vasemmalla
puolella edessä olevaa avainvalitsinta.
Näin moottoripumppu käynnistyy ajotietokoneen
komennoista riippumatta.
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Poista jakolaitteen ohitusventtiilin sinetti ja aktivoi se manuaalisesti.

Nyt konetta voidaan käyttää suoraan koneen oikealla
puolella ohjauspaneelin vierellä olevan jakolaitteen avulla.

TÄRKEÄÄ!
Ennen työskentelyn aloittamista kaikkien turvalaitteiden normaalitila
täytyy palauttaa.
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7 KÄSITTELY JA KULJETUS
7.1 Kiinnittäminen kuljetusta varten
Jokaisessa koneessa on neljä tarrojen osoittamaa kiinnityskohtaa, kaksi
molemmin puolin, sen kiinnittämiseksi kuljetusvaiheessa:

Sammuta kone, ota pois avain ja varmista, että kaikki luukut ovat kiinni.
Kukaan ei saa olla koneessa tai sen läheisyydessä, jotta vältetään
äkillisistä liikkeistä johtuvat vaarat.
Turvallisuussyistä älä koskaan nosta tai hinaa konetta näistä kohdista.
Tee kuormaustoimenpiteet tasaisella ja riittävän kantavalla pinnalla.
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7.2 Kiinnittäminen nostoa varten
Koneen nostamiseksi sitä vahingoittamatta on käytettävä nostotankoja ja valittava asianmukaiset
ketjut, vaijerit tai hihnat.

Ota nostotangot niiden lepotuesta.

Työnnä nostotangot osoitettuihin kohtiin rungossa ja
kohdista ne koneeseen.

Kiinnitä ketjut, vaijerit tai sopiva nostolaite osoitettuihin
kohtiin.
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Ennen minkään siirtämistoimenpiteen tekemistä on varmistettava, ettei
koneen lähellä ole ketään, ja joka tapauksessa on oltava hyvin
varovaisia.

On käyttäjän vastuulla käyttää kuormalle sopivia ketjuja ja rakseja.

Koneen nostaminen muilla kuin edellä olevissa kohdissa kuvatuilla
tavoilla ON KIELLETTY.
Ennen mitään koneen siirtotoimenpidettä on varmistettava,
mahdolliset liitäntäpistokkeet on irrotettu syöttökohdasta.

että

Varmista tasapaino ennen kuljettamista.
Älä käytä konetta epätasaisella tai heikolla maalla epätasapainon
välttämiseksi.
Joka tapauksessa kaltevilla pinnoilla siirrot on tehtävä hyvin varovasti.
Konetta ei saa käyttää suoraan maantiekuljetuksessa.
Tarkista työalue, jotta voit olla varma, että sillä ei ole esteitä tai muita
vaaroja.
Älä käytä konetta muiden välineiden hinaamiseen.
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8 TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VIANMÄÄRITYS
8.1 Koneen hälytykset ja varoitukset
Erikseen luovutetuissa ja tähän oppaaseen liitetyissä asiakirjoissa on luettelo hälytyksistä (jotka
tulevat näyttöön, katso lukua NÄYTÖN SIVUJEN KUVAUS sivulla 35) ja mahdollisista
korjaustoimenpiteistä.
Huomautuksia: Aina vian tai hälytyksen sattuessa, kun vianmääritys on tehty ja syy
korjattu, hälytys täytyy kuitata:
– painamalla ENTER hälytyssivulla (SIVU 5 HÄLYTYKSET sivulla 40)
tai
– sammuttamalla kone ja käynnistämällä se uudelleen kun hätäpainiketta on
painettu
tai
– konetta käynnistettäessä vihreä valo syttyy vasta koneen aktivoimisen
jälkeen, mikä tehdään painamalla ENTER.
Näytön yläosassa olevassa ruudussa näkyvät hälytykset ovat hälytyksiä, jotka estävät koneen
toiminnan ja tavallisesti osoittavat vian.

Jos tapahtuu jokin näistä virheistä, yritä toimia ehdotetun ratkaisun
mukaan ja/tai ota yhteys huoltoon. Kaikki toimenpiteet, joita JEKKO tai
valtuutettu huoltokeskus ei ole hyväksynyt, voivat aiheuttaa vahinkoa
koneelle tai saada takuun raukeamaan.
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9 KÄYTTÖÖNOTTO
9.1 Tarkistus ennen käyttöönottoa/Säännölliset tarkistukset/Tarkistus pitkän
käyttämättä olon jälkeen
Seuraa luettelo kaikista erityistoimenpiteistä, jotka on suoritettava ennen nosturin pitkää
käyttämättä oloa, sen aikana ja sen jälkeen.
MPK50W+
TARKISTUS ENNEN
KÄYTTÖÖNOTTOA

SÄÄNNÖLLISET
TARKISTUKSET

TARKISTUS PITKÄN
KÄYTTÄMÄTTÄ
OLON JÄLKEEN

tarkista kaikkien osien puhtaus

X

X

X

tarkista turvalaitteiden moitteeton toiminta

X

X

X

tarkista, että tukijalat ovat hyvässä kunnossa

X

X

X

tarkista, että pyörät ovat hyvässä kunnossa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tarkista nostoketjun kunto; vinssi,
rengaspultit, väkipyörä ja koukku

vaijeri,

tarkista
hydrauliöljyn
taso
säiliössä
hydraulijärjestelmässä ei ole vuotoja

ja

taljat,
että

tarkista, että hallintalaitteet ja osoittimet toimivat
moitteettomasti (esim. kuormitustila, nestetasot,
moottorin toiminta, hydraulinen paine, sähkönsyöttö,
kulumisen rajat)
kaikkien sähköosien tarkistus
ulkopuolisten vaijereiden eristysosien tarkistus

X

X

X

metallirakenteen kunnon silmämääräinen tarkistus

X

X

X

tarkista jarrutusjärjestelmän teho

X

X

X

tarkista, että rakenteessa ei näy vikaa (tarkista
nostorakenteen hitsaukset)

X

X

X

tarkista käännön ja puomin noston oikea liike

X

X

X

akkujen nestetason tarkistus

X

X

X

akkujen varauksen tarkistus

X

X

X

voitelun tarkistus

X

X

X
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10 HUOLTO
10.1 Tavallinen huolto
Tässä osassa kuvataan tavallisen huollon toimenpiteet, jotka käyttäjä voi suorittaa itsenäisesti.
Muista, että säännöllinen ja huolellinen huolto pitää koneen kunnossa ja pidentää sen käyttöikää.
Viat ja toimintahäiriöt aiheuttavat usein enemmän kuluja kuin oikean huollon kustannukset, ne
vievät sekä aikaa että varoja. Kun saavutetaan erikoishuollon aika, näyttöön tulee käynnistettäessä
varoituskuvake, joka osoittaa, että aikaväli on kulunut. Asetetut perusaikavälit ovat 500 ja 1000
työtuntia.

On koneen omistajan ja/tai turvallisuudesta vastaavan vastuulla
varmistaa, että huolto- ja/tai korjaustoimenpiteet tekee pätevä
henkilökunta.
Huoltotyöt on tehtävä kone pysäytettynä.
Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvatut huolto- ja säätötoimenpiteet.
Tarvittaessa (esim. vika, osien vaihto) ota yhteys huoltopalveluun.
Älä käytä sähköosien puhdistamiseen bensiiniä tai muita tulenarkoja
materiaaleja.
Älä peukaloi tai muuta minkään sähkö- tai hydraulijärjestelmän säätöä.
HUOMIO! KONEEN TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIEN OSIEN
MUUNTAMINEN
TAI
PEUKALOIMINEN
NIIDEN
TOIMINNAN
MUUTTAMISEKSI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
Pesu
Vältä rasvanpoistoaineiden ja/tai happamien pesuaineiden käyttämistä. Järjestelmä voidaan pestä
maalatuille pinnoille tarkoitetulla pesuaineella, kun suojataan asianmukaisella tavalla:
 hallintalaitteiden alue
 akkukotelon alue
 sähkötaulu ja kaikki sähkökotelot
 sähkömoottorit.

VESISUIHKUN
SUUNTAAMINEN
KAAPELEIHIN,
PISTOKKEISIIN,
SÄHKÖMOOTTOREIHIN
JA
ELEKTRONISIIN
KORTTEIHIN
ON
EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
Kun koneen pesu on päättynyt, on tärkeää:
 kuivata kone
 tarkistaa kilpien ja tarrojen kunto
 voidella nivelet, joissa on voitelunippa.
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Voitelu

Kaikki voitelutoimenpiteet on tehtävä kone pysäytettynä ja hätäpainike
painettuna.
Valmistajan määrittämillä voitelualueilla on voitelunippa sekä tarra:

Nivelkohtien voitelu on tehtävä ainakin kerran kuussa. Lisäksi on muistettava voidella nivelkohdat:
 koneen pesemisen jälkeen
 ennen koneen käyttämistä pitkän käyttämättä olon jälkeen
 kun konetta on käytetty erityisen vaikeissa ympäristöissä (kosteissa, pölyisissä, rannikolla
jne.).
Suositeltu rasva:
LITIUMPOHJAINEN RASVA lämpötiloille välillä –20 °C (+4 °F) ja +50 °C (+122 °F).
Hitsaaminen
Hitsaustoimenpiteet eivät kuulu tavalliseen huoltoon.
Hitsaustyöt on tehtävä vain valtuutetuissa keskuksissa.
Hydrauliöljy
Käytä hydraulijärjestelmän öljyn lisäämiseen tai vaihtamiseen vain öljyä:
FUCHS PLANTOFLUX AT/46-S

Hydrauliöljyn säiliön tulppa on keskellä konetta
pääsylinterin alla.

HUOMIO!
Työskenneltäessä
erityisen
vaikeissa
ja
kylmissä
ilmastoissa, joissa lämpötila laskee paljon nollan alapuolelle,
on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeetti on VG32.
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Käytetyn öljyn saa hävittää vain valtuutetun
keräyskeskuksen kautta.

10.2 Huoltotoimia koskevia yleisiä turvallisuusvaroituksia
Koneen on oltava pysäköitynä tasaiselle pinnalle
 Toimi kone kylmänä.
 Älä tee korjauksia tai huoltotöitä koneen ollessa kytkettynä syöttöön.
 Nostettu kone täytyy sijoittaa tukien päälle, se ei saa roikkua ilmassa.
 Kaikki irrotetut osat täytyy asettaa tukevalle pinnalle ja sijoittaa niin, etteivät ne voi pudota
jos hydraulinen paine laskee.
 Kaikkien nostolaitteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaiset.
 Vältä koneen päälle kiipeämistä, jos mahdollista. Käytä sopivia nostolavoja korkealla
tehtäviä töitä varten.
 Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia (käsineitä, suojalaseja, vaatteita jne.).
 Älä käytä koruja tai esineitä, jotka voisit kadottaa työskentelyn aikana.
 Varo vahingoittamasta hydrauliletkuja ja sähkökaapeleita korjausten aikana, tarkista niiden
kunto kun työ on päättynyt.
 Käytä vain oikeanlaisia välineitä.
 Älä jätä mahdollisia jätteitä ympäristöön huollon aikana, noudata voimassa olevia
määräyksiä.

10.3 Erikoishuolto
Tämän huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus.
Seuraavalla sivulla on huoltotaulukko, jossa näkyvät aikavälit tunneissa. Erikoishuollon
toimenpiteiden aikavälit ovat 500 ja 1000 tuntia ja vuosittain. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä
huoltoon, kun aika on kulunut, jotta vältetään takuun raukeaminen.
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10.3.1 Huoltolomake
HUOLTOLOMAKE MPK50W+

vuosi

1000 tuntia tai

TARKISTUKSEN TYYPPI

500 tuntia

OSA

SARJANUMERO
Viikoittainen

ASIAKAS

Päivittäinen

MALLI

1. RAKENNE

• Tärkeimmät tuet
• Nosturin puomin ja pidennysosien
•
Vakaaja
runko
• Pidennettävät ketjut
• Tapit
• Vaunu
• Vaunun kiinnityspultit
• Nosturin kiinnityspultit
• Rakenteen kiinnityspultit
• Pyörien kiinnityspultit

Ei halkeamia
Ei halkeamia – Voitelu
Ei halkeamia – Voitelu
Kuluminen – Voitelu – Kiinnitys
Kunto – Kiinnitys
Kunto ja pyörien kuluminen
Kunto – Kireys
Kunto – Kireys
Kunto – Kireys
Kunto – Kireys

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

2. NOSTOJÄRJESTELMÄ

• Nostokoukku
• Vinssin vaijeri (lisävaruste)

Ei halkeamia
Kunto ja kuluminen

• Nostoketjut

Voitelu – Venymisen tarkistus – Kuormitustestit

X
X
X

3. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

• Pumput
• Öljysäiliö
• Hydrauliöljy
• Suodattimet
• Nosturin sylinterien venttiilit
• Ajopiirin venttiilit
• Vaunun ja nosturin jakolaite
• Letkut
• Hydraulinen paine

Öljyn vuoto – Melu
Öljytaso – Öljyn kunto
Vaihto
Vaihto
Vuodot – Toiminta
Vuodot – Toiminta
Vuodot – Toiminta
Vuodot – Kuluminen
Tarkistus

X
X

4. SÄHKÖKOMPONENTIT

• Kaikki taulut
• Voimajohto
• Laturi
• Akut
• Sähkömoottori
• Paineanturi
• Pidennyksen ja kulman anturi
• Lähestymisanturit

Hapettuminen
Kunto
Kunto ja toiminta
Nestetaso
Kunto ja toiminta
Toiminta
Toiminta
Toiminta

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

5. TURVALAITTEET

• Hätäpainike
• Ohjauspaneelin osoittimet
• Rajoitin
• Anti-two-block (lisävaruste)
• Vaijerin rajakytkin (lisävaruste)

Toiminta
Toiminta
Käynnistyminen
Käynnistyminen
Käynnistyminen

X
X
X

6. LISÄVARUSTEET

• Vinssi
• Nostovarsi

Voitelu
Ei halkeamia

X

X
X

X
X

Kunto ja luettavuus
Kunto ja luettavuus

X
X

X
X

X
X

7. TURVAMERKINNÄT

• Nosturin ja lisävarusteiden CE-kilpi
• Tarrat ja merkinnät

94
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

MPK50W+
10.3.2 Ketjujen mitan, kulumisen ja kireyden tarkistus

Ketjut tarkistaa pätevä, valmennettu henkilökunta.
Koneessa on levykimppuketjut, tyyppi DIN LH 1244 - BL 644.
Tappien ja levykimppuketjujen välisen kitkan vuoksi ketjut pidentyvät, suurin sallittu venyminen
on 3 %, kun tämä raja saavutetaan, ketju täytyy vaihtaa (3 % = 30 mm/m). Ketjut täytyy myös
vaihtaa, jos niissä näkyy vikaa.
 Ketjun on oltava kireällä.
 Tee tarkistus mahdollisimman lähellä taljaa, ketjun suoralla jaksolla.
 Tee tarkistus mittaamalla 8 ketjun jakoa.
 Aseta osat 1 ja 2 ketjun ulostyöntyvien tappien kohdalle.
Tarkistusta varten käytetään kaupoista saatavissa olevia välineitä. Seuraa esimerkki:

Merkit osoittavat:
 uusi ketju, jonka pituus on noin nimellisarvossa
 ketju, jonka venyminen on 1,5 %
 ketju, jonka venyminen on 3 %, normien mukaisesti se täytyy vaihtaa
Öljy levitetään pensselillä tai sumuttimella ketjun rullan ja tapin väliin. Se tehdään noin 40 tunnin
välein tai useammin, jos käyttö johtaa osien ennenaikaiseen kuivumiseen.

Lämpötila [°C (°F)]
mistä
A
-6 (21)
+5 (41)
+5 (41)
+38 (100)
+38 (100) +49 (120)
+49 (120) +60 (140)

Suositeltu
voiteluaine
SAE 20
SAE 30
SAE 40
SAE 50
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10.3.3 Puomin liukupalojen välyksen säätäminen
Tarkista vuosittain puomin liukupalojen kuluminen. Oikea välys
liukupalojen ja puomin välillä on 0,5–1 mm (0,02" – 0,04"); jos se on
suurempi, kiristä liukupaloja seuraavalla tavalla:
 ruuvaa auki pysäytystappi (A),
 ruuvaa liukupalaa (B) ruuvitaltalla, kunnes välys on kuten yllä.

A

B

KOSKA TOIMENPIDE ON TÄRKEÄ, ON SUOSITELTAVAA ANTAA SE
AINA PÄTEVÄN TEKNISEN HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄKSI.
OTA YHTEYS HUOLTOON.
10.3.4 Pyörien tilan tarkistus
Kumipyörien kesto riippuu maaperästä, jolla konetta käytetään. Pyörien vaihto on tarpeellinen kun
kulutuspinnan kuvio ei enää näy tai kun siinä näkyy viiltoja ja/tai repeämiä.
Tarkista säännöllisesti, ainakin kerran kuussa, että muttereiden kireys vastaa annettuja arvoja.

Kiristysmomentti [N/m]

Vetoakseli edessä
100

Ohjausakseli takana
100

HUOMIO!
JOS PYÖRÄT TÄYTYY VAIHTAA, TOIMENPITEEN SAA TEHDÄ VAIN
PÄTEVÄ HENKILÖKUNTA. OTA YHTEYS HUOLTOON.
10.3.5 Vaijerien tarkistukset
Alla kuvataan yksityiskohtaisesti vaijerien tarkistusmenettelyt ja milloin ne tulee vaihtaa
nostotoimenpiteiden turvallisuuden takaamiseksi. Vaijeri on osa, joka täytyy vaihtaa aina kun
tarkistuksessa ilmenee, että sen kestävyys on heikentynyt niin paljon, että käyttäminen voisi olla
vaarallista.
Vaijerin käyttöikä vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.
Vaijerit voivat saada pysyviä vaurioita vain muutamien nostojen jälkeen tai jopa ensimmäisen
noston aikana, jos materiaalissa on teräviä kulmia tai se tehdään pienellä taivutussäteellä, jolloin
niiden nimelliskantokyky saattaa heiketä yli 50 %.
Joka tapauksessa kuormien turvallinen siirtäminen vaatii vaijerin säännöllistä tarkistamista, jotta se
vaihdetaan ajoissa.
Lisäksi vaijereita käytetään joskus erikoisympäristöissä tai vaikeissa olosuhteissa, joissa vaijeri voi
altistua vahingoille (esim. törmäys muihin osiin).
Tässä tapauksessa vaijerin tarkistus täytyy tehdä hyvin huolellisesti ja se täytyy vaihtaa
välittömästi, jos havaitaan kriittisiä vaurioita.
Kuormien siirtovaijerit täytyy tarkistaa silmämääräisesti joka päivä niiden heikkenemisen ja
muodonmuutoksen havaitsemiseksi.
Vaijerien tarkistus- ja vaihtokriteerit ovat:
 tarkista vaijerien molempien päiden kiinnityskohdat
 tarkista, ettei punoksissa ole rikkoutuneita lankoja
 tarkista kaikki vaijerin osat, jotka voivat hankautua (kosketuksissa materiaaliin)
 tarkista vaijerin sisäpuoli (syöpyminen ja väsyminen).
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Kun havaitset vaijerin alkuperäisen tilan muutoksen, anna pätevän henkilökunnan tehdä
yksityiskohtaisempi tarkistus. He päättävät täytyykö vaijeri vaihtaa vai ei.
Vaijerin vaihtaminen tehdään seuraavien seikkojen perusteella:
a) rikkoutuneiden lankojen laatu ja määrä
b) metallilankojen rikkoutuminen kiinnityskohdissa
c) punosten rikkoutuminen
d) joustavuuden heikkeneminen
e) kulumistaso (ulkopuolinen ja sisäpuolinen)
f) syöpymistaso (ulkopuolinen ja sisäpuolinen)
g) muodon muuttuminen.

a) Rikkoutuneiden lankojen laatu ja määrä
Vaijerin ulkopuolella olevien rikkoutuneiden lankojen määrä täytyy laskea, ottaen huomioon vaijerin
kulunein kohta. Laskenta täytyy tehdä molemmilla pituuksilla ja vaijeri täytyy vaihtaa, jos
rikkoutumisten määrä ylittää osoitetut minimimäärät yhdelläkin pituudella.

Punosten lankojen rikkoutuminen ja lievä kuluminen,
pitkittäispunotussa vaijerissa. Tarkkaile vaijeria, poista
rikkoutuneet langat niin että päät ovat ulkopinnan
tasolla.
Vaihda vaijeri

Rikkoutuneita lankoja ja lankojen siirtyminen
kahdessa vierekkäisessä punoksessa ristipunotussa
vaijerissa.
Vaihda vaijeri

Rikkoutuneita lankoja useissa punoksissa.
Vaihda vaijeri heti

Vaijeri altistunut jatkuvalle hankaamiselle, josta
aiheutunut litistyminen ja muodon muuttuminen,
kulumista ja rikkoutuneita lankoja.
Vaihda vaijeri heti

Huomattava määrä rikkoutuneita lankoja sekä paljon
kulumista ristipunotussa vaijerissa.
Vaihda vaijeri heti

Useampien heikkenemistekijöiden yhteisvaikutus.
Ulkopuolisten lankojen kuluminen, niiden muodon
muuttuminen ja useita rikkoutuneita lankoja.
Vaihda vaijeri heti
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b) Metallilankojen rikkoutuminen kiinnityskohdissa
Rikkinäiset metallilangat kiinnityskohdissa tai niiden lähellä osoittavat, että niihin kohdistuva jännite
on korkea ja se voi johtua kiinnityspäätteiden väärästä asennuksesta.
On etsittävä vaurioiden tarkka syy ja tehtävä kiinnitys uudelleen huolellisesti, jos mahdollista,
lyhentäen vaijeria kunhan sen pituus on riittävä seuraavaa käyttöä varten.

Rikkoutuneita lankoja kahdessa punoksessa, lähellä
kiinnityskohtaa rasituksen vuoksi.
Vaihda vaijeri

c) Punoksen rikkoutuminen
Jos punos rikkoutuu, metallivaijeri täytyy vaihtaa.

d) Joustavuuden heikkeneminen
Joissakin tapauksissa vaijerin joustavuus voi huomattavasti heikentyä ja siksi sen seuraava käyttö
on vaarallista. Joustavuuden heikkenemistä on vaikea arvioida. Jos et ole varma, kysy
asiantuntijan mielipidettä. Tähän vikaan liittyy yleensä seuraavia oireita:
 vaijerin läpimitan pieneneminen
 vaijerin venyminen
 tilan puute yksittäisten lankojen ja punosten välillä, mikä johtuu eri elementtien
painamisesta toisiaan
 tumman hienon jauhon ilmestyminen punosten sisään
 vaikka rikkoutumista ei näkyisi, vaijeri on hyvin jäykkä käsiteltäessä ja sen läpimitta on
pienentynyt enemmän kuin yksittäisten lankojen rikkoutuessa. Tämä tila voi johtaa
äkilliseen rikkoutumiseen kuormituksessa ja se riittää vaihtamisen syyksi.

e) Kulumistaso (ulkopuolinen ja sisäpuolinen)
Toinen syy, joka voi johtaa vaijerin vaihtamiseen, on lankojen kuluminen. Lankojen litistyminen
osoittaa, että ne rikkoutuvat pian. Kun vaijeri on kulunut, tarkistusten välejä täytyy lyhentää ja
lankoja tarkkailla. Jos lankojen läpimitta pienenee 50 %, vaijeri täytyy vaihtaa. Kuluminen vähentää
vaijereiden lujuutta, kun vaijerin ulkoläpimitta on pienentynyt 7 % tai enemmän sen
nimellisläpimitan suhteen, se täytyy vaihtaa vaikka rikkoutuneita lankoja ei näkyisi. Kuluminen voi
tapahtua kahdella tavalla:
 sisäinen kuluminen ja lovi (yksittäisten punosten ja lankojen hankaamisen aiheuttama)
 ulkopuolinen kuluminen (vaijerin hankautuminen paineella taljan ja telojen urissa, tämä
ilmiö on ilmeinen erityisesti liikkeessä olevissa vaijereissa, taljan kosketuskohdissa,
kuormauksen alkuvaiheessa tai jarrutuksessa ja sen osoittaa ulkopuolisten lankojen pinnan
litistyminen).
Ilmiön välttämiseksi on suositeltavaa voidella vaijeri oikein ja vähentää hiekka ja pöly minimiin.

f) Syöpymistaso (ulkopuolinen ja sisäpuolinen)
Myös syöpyminen johtaa lankojen rikkoutumiseen, mutta syöpymisestä johtuva läpimitan
pieneminen aiheuttaa suuremman vahingon kuin kulumisesta johtuva. Edellisen kappaleen sääntö
on siis voimassa, mutta on oltava varovaisempia, koska vaijerin sisäisen syöpymisen
tunnistaminen vaatii kokemusta (punosten avaaminen asianmukaisilla pihdeillä). Syöpyminen
heikentää lujuutta, mutta se myös johtaa vaijerin metalliosan poikkileikkauksen pienenemiseen ja
nopeuttaa rasituksen vaikutusta, saaden näin aikaan pinnan epätasaisuutta. Syöpyminen voi
tapahtua kahdella tavalla:
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ulkopuolinen syöpyminen (nähtävissä)
sisäpuolinen syöpyminen. Vaikeampi havaita, mutta voidaan tunnistaa seuraavista
ilmiöistä:
a. vaijerin läpimitan muuttuminen
b. punosten välisen tilan pieneneminen vaijerin ulkopuolella.
Mikäli epäillään sisäistä syöpymistä, pätevän henkilökunnan täytyy tarkistaa vaijeri sisältä. Jos
epäilys sisäisestä syöpymisestä vahvistuu, vaijeri on heti vaihdettava.

g) Muodon muuttuminen
Vaijerin muodonmuutos on sen normaalin koostumuksen vääristymä.
On erilaisia vääristymiä ja ne jaetaan niiden ulkonäön mukaan
seuraaviin:
1. KIERTEINEN VÄÄRISTYMÄ
Muodonmuutos, jossa vaijerin akseli on kierteinen.
Tämä deformaatio, jos se on suuri, voi siirtää tärinää,
joka aiheuttaa vaijerin epäsäännöllisen ohjauksen, mikä
voi pitemmän päälle aiheuttaa kulumista ja lankojen
rikkoutumista.
Vaihda vaijeri kun:
d1 ≥ 4 d / 3
d1 on vaijerin kiertymistä vastaava
läpimitta
d on vaijerin läpimitta
Vaijerin huomioon otettu pituus ei saa olla yli 25 d.

Kierteinen vääristymä: deformaatio, jossa vaijerin
pituussuuntainen akseli saa kierteisen muodon.
Vaijeri täytyy vaihtaa kun deformaatio ylittää
kohdassa a) Rikkoutuneiden lankojen laatu ja määrä
mainitun arvon.

2. KORIVÄÄRISTYMÄ

Tämän tyyppinen deformaatio ilmenee vaijereissa,
joissa
on metallisydän, kun ulkopuolisten lankojen kerros
siirtyy tai kun ulkopuoliset punokset ovat pitempiä kuin
sisäpuoliset.
Tällaisen vääristymän ilmetessä vaijeri on heti
vaihdettava.

Metallisydämen siirtyminen ulos, tavallisesti se liittyy
lähellä olevaan korivääristymään.
Vaihda vaijeri heti

Korivääristymä monikerroksisessa vaijerissa.
Vaihda vaijeri heti
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3. PUNOSTEN IRTOAMINEN

Tämä ilmiö liittyy usein korivääristymään kun vaijerin
epätasapainon osoittaa sydämen tuleminen ulos. Jos
punokset irtoavat, vaijeri on vaihdettava heti.
Punosten lankojen irtoaminen toistuvien ”repäisyjen”
johdosta.
Vaihda vaijeri heti

4. LANKOJEN IRTOAMINEN

Tämä ilmiö esiintyy kun joitain lankoja tai lankaryhmiä
irtoaa vaijerin taljan suhteen vastakkaisella puolella ja
muodostuu solmuja.
Näin käy tavallisesti silloin kun tapahtuu kuorman
äkillinen liike. Kun lankoja irtoaa paljon, vaijerin
vaihtaminen on aiheellista.

Lankojen irtoaminen punoksesta tapahtuu tavallisesti
samassa punoksessa yhden kierteen pituudella.
Vaihda vaijeri

5. VAIJERIN LÄPIMITAN PAIKALLINEN LISÄÄNTYMINEN

Tämän tapauksen ilmetessä tavallisesti sydän
vääntyy,
aiheuttaen
ulkopuolisten
punosten
epätasapainon.
Liian suuri lisääntyminen voi olla syy vaijerin
vaihtamiseen.

Vaijerin läpimitan
ulostulon johdosta.
Vaihda vaijeri

laajeneminen

tekstiilisydämen

Metallisydämen ulostulo vääristymän johdosta, jonka
aiheuttaa kuorman äkillinen liike.
Vaihda vaijeri heti
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6. VAIJERIN LÄPIMITAN PAIKALLINEN PIENENTYMINEN

Tämä ilmiö liittyy usein sydämen rikkoutumiseen.
Tarkistuksissa on oltava erityisen tarkka kiinnitysten
lähellä olevien kohtien suhteen. Kun vaijerin läpimitan
pieneneminen on liian suuri, on aiheellista vaihtaa
vaijeri.

Vaijerin läpimitan paikallinen pienentyminen koska
punokset siirtyvät tuhoutuneen tekstiilisydämen
paikalle.
Vaihda vaijeri heti

Paikallinen puristuminen ja rikkoutuneita lankoja.
Vaihda vaijeri

7. LITISTYNEET OSAT

Seuraa mekaanisista vaurioista. Jos litistyneitä osia on
paljon, vaijeri täytyy vaihtaa.

Monipunosvaijeri litistynyt väärän telan ympärille
kiertymisen
vuoksi,
se
aiheuttaa
jännitteen
epätasapainon kuormitusolosuhteissa.
Vaihda vaijeri

8. KIERTYMISET

Tämä deformaatio johtuu vaijerissa
olevasta solmusta, kun vaijeri on kireällä eikä pääse
kääntymään akselinsa ympärillä. Ilmenee pituuden
epätasapaino, joka aiheuttaa liikaa kulumista ja
vaikeimmissa tapauksissa vaijeri on niin kiertynyt,
että vain pieni osa sen lujuudesta jää jäljelle.
Kiertyminen on syy vaihtaa vaijeri heti.

Vaikea vaijerin kiertyminen aiheuttaa tekstiilisydämen
ulostulon.
Vaihda vaijeri heti

Asennuksen aikana kiertyneessä vaijerissa, joka on
kuitenkin asennettu, on paikallista kulumista ja punosten
löystymistä.
Vaihda vaijeri heti
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9. TAITTEET

Ne
ovat
kulmavääristymisiä,
jotka
johtuvat
ulkopuolisista tekijöistä. Tämä ilmiö on syy vaihtaa
vaijeri heti.
Vaikea taite.
Vaihda vaijeri heti

10.4 Varaosat
Kaikkia varaosia, joita tarvitaan vian sattuessa tai koneen tavallisen huollon aikana, on saatavissa
osoitteesta service.jekko.it.

Mikäli osia täytyy vaihtaa, käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

10.5 Huollon vaatimat välineet
Koneen ennakko- ja tavallisen huollon tekemistä varten tarvitaan vakiovarusteet (esim.
ruuvitalttoja, jakoavaimia jne.). Pultteja varten sen sijaan on suositeltavaa käyttää dynamometristä
avainta.
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11 TARKISTUS- JA HUOLTOKIRJA
11.1 Johdanto
Direktiivin 2006/42/EY mukaan koneen käyttäjän on pidettävä kirjaa, johon merkitään
erikoishuollot ja erityistoimenpiteet, pakolliset tuntimääräiset huollot, jotka vaaditaan
rakenneosien takuuta varten (katso takuutodistusta) sekä pakolliset vuosittaiset tarkistukset,
jotka tekee määrätty tarkistuslaitos.
JEKKO S.r.l. toimittaa tämän kirjan, joka asiakkaan tulee säilyttää ja pitää päivitettynä.
Tavalliset huollot tehdään noudattaen tarkkaan koneen mukana toimitettujen käyttöoppaiden
ohjeita.
Erikoishuollot, joita ei käyttöoppaissa ole, kuten osien vaihto tai turvalaitteiden korjaus, suorittaa
pätevä ammattihenkilökunta valmistajan valtuuttamassa huoltokeskuksessa.
On tärkeää säilyttää ja päivittää huoltokirja, sen avulla on mahdollista pitää silmällä järjestelmää ja
siitä on hyötyä omalle ja muiden turvallisuudelle. Sen avulla voidaan myös todistaa koneen teho ja
moitteeton toiminta mahdollisille tarkastajille.
Huoltokirjan ja käyttöoppaiden ohjeet annetaan käyttöönoton aikana tunnettujen määräysten
mukaisesti. Uudet määräykset saattavat muuttaa velvoitteita. Yrityksemme on aina käytettävissä
mahdollisia selvennyksiä varten.
Huoltokirjaan voidaan merkitä:
 Määrätyn laajuiset toimintahäiriöt ja niiden korjaukset, säännölliset tarkistukset.
 Rakenne-, hydrauli- ja turvaosien vaihto.
 Omistajan vaihtuminen.

Tämä huoltokirja ja käyttöoppaat ovat oleellinen osa konetta ja niiden on
seurattava konetta koko sen käyttöiän ajan.
Huoltokirjaan kuuluu:
 Käyttö ja kunnossapito
 Säännöllisten tarkistusten ja huollon lomake
 Toimenpideraportit, joissa on progressiivinen numero ja liitteet
 Tietojen siirtäminen myynnin tai käyttäjän vaihtumisen aikana.
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11.2 Tapaukset, jotka vapauttavat valmistajan vastuusta
VALMISTAJA VAPAUTUU KAIKESTA VASTUUSTA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:











KONEEN VÄÄRÄ KÄYTTÖ.
PEUKALOINTI.
KONEEN KÄYTTÄMINEN MUIDEN KUIN AMMATTIKÄYTTÖÖN VALMENNETTUJEN
HENKILÖIDEN TOIMESTA.
VAKAVIA PUUTTEITA ENNAKOIDUSSA HUOLLOSSA.
OHJEIDEN NOUDATTAMISEN TÄYDELLINEN TAI OSITTAINEN LAIMINLYÖNTI.
SÄÄNNÖLLISTEN TARKISTUSTEN LOMAKKEEN JA VASTAAVIEN RAPORTTIEN
TÄYTTÄMISEN TAI ALLEKIRJOITTAMISEN LAIMINLYÖNTI.
SÄÄNNÖLLISTEN TARKISTUSTEN PUUTTUMINEN.
MUIDEN KUIN ALKUPERÄISTEN VARAOSIEN KÄYTTÄMINEN.
VALTUUTTAMATTOMAT MUUTOKSET TAI TOIMENPITEET.
POIKKEUKSELLISET TAPAHTUMAT.

11.3 Huoltolomakkeet
Liitteissä on muutamia sivuja, jotka auttavat käyttäjää dokumentoimaan konetta koskevat
toimenpiteet sen käyttöiän aikana.

Muista täyttää ja päivittää asiakirja.
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11.4 Huoltotoimenpiteiden yhteenveto
PÄIVÄMÄÄRÄ

TOIMENPITEEN TYYPPI

RAPORTIN
NUMERO

KONEEN
TUNNIT

TEKNIKON
ALLEKIRJOITUS
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11.5 Huoltotoimenpiteiden yksityiskohtaiset lomakkeet
TOIMENPIDERAPORTTI Nro ________

päivämäärä:

_____/_____/____

(Progressiivisesti numeroidut toimenpideraportit liitetään huoltolomakkeeseen)

Varustelutyyppi: ...........................Sarjanumero: ............................................
TOIMENPITEEN TEHNYT KORJAAMO
Firma: ...................................................................................................................................
Paikkakunta: ..................................................................... Postinumero:............................
Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................

TOIMENPITEEN KUVAUS

LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

..................................................

TOIMENPIDERAPORTTI Nro ________

päivämäärä:

_____/_____/____

(Progressiivisesti numeroidut toimenpideraportit liitetään huoltolomakkeeseen)

Varustelutyyppi: ...........................Sarjanumero: ............................................
TOIMENPITEEN TEHNYT KORJAAMO
Firma: ...................................................................................................................................
Paikkakunta: ..................................................................... Postinumero:............................
Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................

TOIMENPITEEN KUVAUS

LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

..................................................
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11.6 Omistajan tekemien pakollisten määräaikaisten tarkistusten lomakkeet
TARKISTUS

HUOMAUTUKSIA

TEHTÄVÄN TOIMENPITEEN KUVAUS
Ruoste, öljyvuodot, rakenteen tappien lukitusmutterit,
ulkopuolisten kaapeleiden eristys, hitsaukset.
LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

HUOMAUTUKSIA

Rakenteen tappien lukitusmutterit, hydrauliliitokset,
vaunun, nosturin ja rakenteen kiinnityspultit
LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

Silmämääräinen tarkistus
PÄIVÄMÄÄRÄ
1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
Muut säädöt
PÄIVÄMÄÄRÄ
1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
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TARKISTUS
Putkien ja letkujen muodonmuutos
PÄIVÄMÄÄRÄ

HUOMAUTUKSIA

TEHTÄVÄN TOIMENPITEEN KUVAUS
Tarkista erityisesti nivelkohdissa, että putkissa ja
letkuissa ei näy vikaa
LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
Voitelu (viikoittainen toimenpide – kirjaa toimenpiteet
ainakin kerran joka 6. kuukausi)
PÄIVÄMÄÄRÄ HUOMAUTUKSIA
1. VUOSI

Katso sivua 92

2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
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TARKISTUS
Tarrojen ja kilpien tarkistus (kuukausittainen toimenpide
– kirjaa toimenpiteet ainakin kerran vuodessa)
PÄIVÄMÄÄRÄ

TEHTÄVÄN TOIMENPITEEN KUVAUS
Katso lukua 15. Tarkista, että kaikki tarrat ja
mahdolliset alumiinikilvet ovat paikoillaan ja
luettavissa.

HUOMAUTUKSIA

LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
Hydrauliöljyn tason tarkistus ja täyttö
PÄIVÄMÄÄRÄ

HUOMAUTUKSIA

Valvo koneen öljytason osoitinta ja tarvittaessa lisää
öljyä säiliön täyttötulpan kautta.
LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
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TARKISTUS

TEHTÄVÄN TOIMENPITEEN KUVAUS
Katso sivua 96

Nostovaijereiden kulumisen tarkistus
PÄIVÄMÄÄRÄ

HUOMAUTUKSIA

LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
Puomin liukupalojen välyksen säätäminen
PÄIVÄMÄÄRÄ

Katso sivua 96

HUOMAUTUKSIA

1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
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TARKISTUS
Akun kunnon tarkistus
PÄIVÄMÄÄRÄ

HUOMAUTUKSIA

TEHTÄVÄN TOIMENPITEEN KUVAUS
Valvo nesteen tasoa avaamalla akun tulpat. Lisää
tarvittaessa tislattua vettä.
LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

1. VUOSI
2. VUOSI
3. VUOSI
4. VUOSI
5. VUOSI
6. VUOSI
7. VUOSI
8. VUOSI
9. VUOSI
10.
VUOSI
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12 LOMAKE TIETOJEN SIIRTÄMISTÄ VARTEN
TIETOJEN JA KÄYTTÖOPPAAN SIIRTÄMINEN
Päivämäärä: ..........................................................................................................................
Allekirjoittanut: .......................................................................................................................
Paikkakunta ..................................................................................

Postinumero: ...............

Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................
Puhelin: ................................................................................................................................

VAKUUTTAA OMALLA VASTUULLAAN, ETTÄ:

 on saanut riittävästi tietoja koneen toiminnasta ja ymmärtänyt ne
 on saanut käyttöoppaan ja tutustunut sen sisältöön.
luovuttajalta: ..........................................................................................................................
Paikkakunta ..................................................................................

Postinumero: ..............

Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................
Puhelin: ................................................................................................................................

JA SITOUTUU SIIRTÄMÄÄN TIEDOT JA LUOVUTTAMAAN KÄYTTÖOPPAAN
SEURAAJALLEEN TAI UUDELLE OMISTAJALLE.
ALLEKIRJOITUS
AIKAISEMPI KÄYTTÄJÄ

ALLEKIRJOITUS
UUSI KÄYTTÄJÄ

………..…………………………

………..…………………………
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Runko, tanko

Puomi, suojus

5T-D8

W1000.60

JIB1800-700.2M

MPK50W+

13 LISÄVARUSTEET

113

MPK50W+
Koneeseen MPK50W+ voidaan asentaa ainoastaan näille koneille
suunniteltuja lisävarusteita. Valmistaja ei vastaa koneen tai sen osien
vahingoista tai vioista, jotka johtuvat muiden kuin ennakoitujen laitteiden
käytöstä.
Huomaa, että nostoon käytetyt lisävarusteet, jotka eivät ole integroituja
koneen kuormituksen rajoittimeen, saattavat vaarantaa koneen vakauden
ja sillä työskentelevien henkilöiden turvallisuuden.
Lisävarusteet MPK50W+*
NOSTOVARSI
JIB1800-700.2M
NOSTOVARUSTEET
W1000.60
5T-D8
LATURI
BC2-220 V 60 A (Euroopan markkinat)
BC2-110 V 60 A (Pohjois-Amerikan markkinat)

* Tarkempi luettelo löytyy lisävarusteluettelosta teknisissä tiedoissa.

Toimitetut lisävarusteet saa asentaa ja niitä saa käyttää vain JEKKOsarjan koneissa, joita varten ne on suunniteltu ja valmistettu. Valmistaja
ei ota minkäänlaista vastuuta ennakoimattomasta käytöstä ja/tai
asentamisesta muunlaisiin koneisiin.
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13.1 Mekaaninen nostovarsi JIB1800-700.2M koneelle MPK50W+

Asennuksen
henkilöitä.

aikana

varo

ympäröivällä

HUOMIO! Kallistumisvaara/tukemattomien
vaara, leikkaantumisvaara.

alueella
osien

olevia

putoamis-

JIB1800-700.2M koostuu kahdesta osasta, kun asennetaan vain ensimmäisen osa, puomin
pidennys on 1 m (3’03”) ja enimmäiskantokyky 1800 kg (3960 lb). Kun asennetaan toinen osa,
puomin pidennys on 0,6 m (2’03”) lisää ja enimmäiskantokyky 700 kg (1540 lb).
13.1.1 Ensimmäisen osan asentaminen

Irrota turvatappi, löysää nuppi ja nosta ylempi
kierteitetty tuki.
Varo, ettei liikkuva etutuki putoa.

Ota nostovarsi lepoasennon tuesta.
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Sulje lepojärjestelmä vahinkojen välttämiseksi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Irrota turvatappi ja poista nostovarren tuen ylätappi.

Varo
sekoittamasta
kiinnitystappia
pään
lukitustappiin.

nostovarren
kallistuksen

Vie nostovarren ensimmäinen osa puomin päähän.
Kohdista nostovarren yläholkki nostovarren kiinnitystapin
paikkaan.
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Laita takaisin nostovarren ylempi kiinnitystappi ja
sen turvatappi.

TÄRKEÄÄ! Aseta paikalleen
vastaavat turvatapit.

Irrota turvatappi ja vedä pois nostovarren
tuen alempi tappi. Varo pudottamasta
mahdollisesti asennettua koukkua.

Liikuta nostovartta, kunnes alaholkki tulee
kiinnityskohtaan. Kiinnitä kaikki osat laittamalla
paikalleen tappi ja turvatappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen
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Liitä puomiin liitin TOOL.

13.1.2 Toisen osan asentaminen
Nostovarren toisen osan asentaminen ensimmäiseen tehdään samoin kuin ensimmäisen
asentaminen puomiin.

Irrota turvatappi ja poista nostovarren tuen ylätappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

Kohdista nostovarren toisen osan holkki
ensimmäisen osan kiinnityskohtaan.
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Irrota alemman kiinnitystapin turvatapit, vedä
tappi pois ja laske nostovarren toista osaa
kiinnitysholkkien kohdalle.

Laita takaisin alatappi ja sen turvatapit nostovarren kahden osan
kiinnittämiseksi.

TÄRKEÄÄ!
turvatapit.

Aseta paikalleen vastaavat

Liitä nostovarteen A2B:n liitin.
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Kun lisävaruste on kytketty, koneen näyttöön tulee automaattisesti
lisävarusteen sivu (02).
Valitse kuvake SET LMI

Paina Enter
Kuvakkeet muuttuvat:

13.1.3 Taljan asentaminen
Jos nostovartta halutaan käyttää yhdessä vinssin kanssa (lisävaruste), on asennettava taljan tuki
nostovarren käytettävän osan päähän.
Alla kuvataan menettely ensimmäiseen osaan asentamista varten. Toiseen asentaminen tehdään
samoin.

Irrota turvatapit ja nostovarren alaosan tappi.

Aseta talja paikalleen ja suuntaa se kuten kuvassa. Kun
kiinnitysholkit on kohdistettu, laita paikalleen tappi ja
sisempi turvatappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen
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Nyt vaijeri täytyy asettaa liikkuvaan irtoamisen estojärjestelmään:

Irrota osoitetut turvatapit ja tapit.
Varo kadottamasta liikkuvan
toimenpiteen aikana.

järjestelmän

rullaa

Aseta vaijeri taljaan, muista viedä se liikkuvan osan alarullan
edestä.

Laita paikoilleen irrottamasi tapit ja turvatapit,
mutta älä lukitse paikalleen liikkuvaa järjestelmää.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen
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Sijoita A2B taljan kiinnitystappiin ja laita paikalleen toinen
turvatappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Liitä nostovarteen A2B:n liitin.

Tietoja väkipyörän konfiguraatiosta löytyy kohdasta Väkipyörän konfiguraatiot sivulla 57.

Kun lisävaruste on kytketty, koneen näyttöön tulee automaattisesti
lisävarusteen sivu (02).
Valitse kuvake SET LMI

Paina Enter
Kuvakkeet muuttuvat:
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Konfiguraatio kaksinkertainen veto JIB1800-700.2M
Nostovarsi voidaan konfiguroida myös kaksinkertaista vetoa varten, mutta vain nostovarren
ensimmäinen osa.

Irrota turvatappi ja poista tappi renkaan asettamiseksi.
Laita takaisin paikoilleen tappi ja turvatappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Tietoja väkipyörän konfiguraatiosta löytyy kohdasta
Väkipyörän konfiguraatiot sivulla 57.

Kun lisävaruste on kytketty, koneen näyttöön tulee automaattisesti
lisävarusteen sivu (02).
Valitse kuvake SET LMI

Paina Enter
Kuvakkeet muuttuvat:
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13.1.4 Lepotilaan vieminen JIB1800-700.2M
Jokainen nostovarren JIB1800-700.2M osa viedään erikseen lepotilaan pääpuomin sivulle.
Kuvatussa menettelyssä käytetään toista osaa, mutta ensimmäisen osan lukitus on aivan
samanlainen.

Ruuvaa auki nuppi ja nosta kierteitetty tuki ylös.
Varo liikkuvaa etutukea.

Aseta nostovarsi tukeen,
lukitusjärjestelmän keskelle.

kohdista

V-levy

Kun nostovarsi on lepoasennossa, osat voidaan
kiinnittää nostamalla ylös liikkuva osa, asettamalla
paikalleen tanko ja ruuvaamalla nuppi kiinni.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

124
Copyright © 2016 JEKKO S.r.l.

paikalleen
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13.2 Vinssi W1000.60 koneelle MPK50W+
13.2.1 Vinssisarjan asentaminen
Vinssisarjan osat ovat hydraulinen vinssi, pääpuomin vaijerijärjestelmä ja taljapää.

Vinssiosan asentaminen
Ensimmäiseksi vinssi ja sen rakenne täytyy kiinnittää pääpuomiin.

Laita vinssin vaakasuoran kallistuksen tuki paikalleen
pääpuomin takaosan siivekkeisiin.
Kiinnitä toimitetulla pultilla.
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Vie vinssi lähelle puomia ja
muista
asettaa
tuki
kiinnitysholkin
suuntaiseksi.

Laita lukitustappi paikalleen ja kohdista se vinssin tuen yläosan
kääntymisen estävään osaan. Varmista tappi rengasmutterilla.
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Kytke hydrauliletkut vinssin ohjaamista varten.

TÄRKEÄÄ! Tarkista, ettei ole
vuotoja.

Kiinnitä ruuvilla ja mutterilla vinssin tuen
takaosa aluksi kiinnitettyyn tukeen.
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Vaijerijärjestelmän asentaminen
Vaijerijärjestelmän asentamiseksi puomiin täytyy ensin erottaa sen alaosa muista osista.

Löysää tuen alaosan mutterit.
Poista myös tappi ja irtoamisen estävä
turvatappi.

Ruuvaa auki tuen yläosan rengasmutteri ja
poista se.

Ota tuen yläosa ja talja keskitapista.
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Kiinnitä alaosa ruuveilla suoraan pääpuomiin.

Laita paikalleen talja ja yläosa.

Laita paikalleen irtoamisen estävä tappi ja
turvatappi. Laita sitten mutterit takaisin
tuen alaosaan ja kiristä ne.
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Laita rengasmutteri takaisin yläosaan.

Taljapään asentaminen

Irrota taljapään turvatapit ja kiinnitystapit.

Lukitse ensin taljapään toinen puoli asettamalla holkit
kohdalleen ja laittamalla kiinnitystappi.

TÄRKEÄÄ! Aseta paikalleen vastaavat
turvatapit.

HUOMIO! Jos pää kiinnitetään vain
yhdellä tapilla, se voi liikkua.
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Kiinnitä pään toinen tappi.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Vaijerin asentaminen
Ennen asentamista vaijeria täytyy avata noin 4 metriä.

Irrota turvatapit ja tapit ylemmistä vaijerijärjestelmistä ja
asennetusta taljapäästä.
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Aseta vaijeri taljoihin ja laita takaisin irtoamisen estävät
tapit.

TÄRKEÄÄ!
Aseta
vastaavat turvatapit.

paikalleen

Tietoja vaijerin ja väkipyörien asentamisesta taljoihin löytyy kohdasta Väkipyörän konfiguraatiot
sivulla 57.
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14 LIITTEET
 CE
 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
 KAAVIOT JA KUORMITUSTAULUKOT
 ALKUPERÄTODISTUS
 RADIO-OHJAIMEN TODISTUS
 VINSSIN TODISTUS
 VINSSIN VAIJERIN TODISTUS
 VÄKIPYÖRÄN TODISTUS
 VIANMÄÄRITYS
 HYDRAULIKAAVIO (PYYNNÖSTÄ)
 SÄHKÖKAAVIO (PYYNNÖSTÄ)
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15 TARRAT JA TURVATAPIT
15.1 Tarrojen sijainti
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26
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15.2 Turvatappien sijainti
Turvatapit ovat turvavaruste, joka estää vahinkoja omaisuudelle ja henkilöille, ja sallii koneen
oikean käytön. Seuraa kuvaus tappien sijainnista koneen eri osissa.

On tärkeää laittaa turvatapit takaisin alkuperäisille paikoilleen, jos niitä
jostain syystä siirretään.
Varo kadottamasta niitä, jos ne häviävät, vaihda ne samanlaisiin osiin.
MPK50
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Puomi
Oikea puoli

Vasen puoli
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JIB1800-700.2M
Oikea puoli

Vasen puoli

Väkipyörä
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Vinssisarja
Taljapää

Vaijerin jatko
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