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Opis navodil

Veljavnost

Navodila  so  izključno  namenjena  za  gasilsko reševalno  vozilo  
in  pripadajočo  opremo,  z  na naslovnici navedeno oznako. 
Prevedena navodila so priloga k originalnimi navodilom v 
nemščini. Izvajalec Klonia s.p., ne prevzema odgovornos   za 
napake v prevodu.

V navodilih je opisana dodatna oprema, kot tudi oprema, katera 
se dogradi izključno na zahtevo kupca. Oprema vašega vozila, 
lahko zaradi tega, delno izstopa od opisa v navodilih.

Opis znakov v navodilih

Za lažji pregled navodil in važnih podatkov, so ob važnem  
besedilu  postavljeni  informa  vni  znaki,
kateri  označujejo  pomembnost  podatka.  Stavki, kateri so 
označeni s puščico vsebujejo
navodila za rokovanje.

Navodila   za   rokovanje   zapisana   kot alineje upoštevajte      kot      
zaporedje postopkov
S pomišljajem so označene sledeče informacije:
– doplačilo
– predpogoji za sledeče funkcije
– postopki,  kateri  potekajo  po  določenem koraku
– opis stanja

 Informacijski simbol, označuje napotke, kateri so   
 potrebni za nemoteno delovanje gasilsko reševalne   
 opreme, naprav ter nadgradnje.

Važna  navodila,  katera  je  potrebno  dosledno upošteva   so 
izredno opaz no označena:

 NEVARNOST!
 Opozarja pred nevarnostmi, katere lahko privedejo do  
 poškodb oziroma prizadanejo smrtne poškodbe.   
 Oznaka daje navodila, kako   se   tem   nevarnos  m    
 izogibamo oziroma, kako te nevarnos   zmanjšamo. 
 Navodila dosledno upošteva  

 NEVARNOST!
 Opozarja pred nevarnostmi, katere lahko privedejo do  
 poškodb oziroma prizadanejo smrtne    poškodbe.   
 Opozorilo    zahteva varnostne  ukrepe  za  zaščito    
 ogroženih oseb.
 Navodila dosledno upošteva  

 POZOR!
 Opozarja na nevarnos  , katere lahko privedejo do   
 poškodb oseb in opreme. Znak za opozorilo,   
 daje napotke, kako te nevarnos   odpravimo.
 Navodila dosledno upošteva  

 

Slike in skice

V kolikor je potrebno je tekstu dodana skica ali slika.  Slika  je  
ustrezno  označena  s  številko  ter dodatnim opisom pod sliko  v  
oklepajih).  Velika črka ob številki npr. (12B) označuje točno določen 
položaj na sliki ali skici.

Avtorske pravice

Avtorska  pravica  do  teh  navodil  je  od  podjetja Iveco  Magirus  
gasilsko reševalna  tehnika  d.o.o. Navodila so namenjena samo za 
interno uporabo kupca.  Prodaja,  pona  s  ali  razmnoževanje  ter
uporaba delov iz navodil se lahko izvajajo samo s pisnim 
dovoljenjem proizvajalca. Tretjim osebam, posebno konkurenčnim 
podjetjem se podatki iz navodil ne sme izdaja   ali kako drugače da   
v pogled.

Na  snjeno v Nemčiji.

Tehnično stanje

Podjetje Iveco Magirus gasilsko reševalna oprema d.o.o. si zadržuje 
pravico:
–  Brez  opozorila  lahko  spremeni  konstrukcijo,
računalniški program, spremembe na tehničnih delih nadgradnje 
in vozila. V vozilo lahko names   nove rezervne dele, kateri niso 
zavedeni v navodilih, vendar     ustrezajo     karakteris  kam 
zamenjanih delov in s tem nadgradijo napravo in vozilo.
– Informacije o spremembah podatkov iz navodil. Informacije  iz  teh  
navodil  ustrezajo  tehničnem stanju na dan izdaje.
– Izdaja 10/2013

V nogi dokumenta je naveden datum zadnje spremembe tehničnih 
podatkov v navodilih. Spremembe v navodilih ne pomenijo, da so 
spremenjene tehnične lastnos   vozila. Tehnično stanje vozila in 
navodil ni odvisno

Odgovornost

Iveco  Magirus  gasilska  tehnika  d.o.o.  ne prevzema odgovornos   
za pravilnost ter za napake v navodilih. Iz podatkov dobljenih iz 
navodil  ni  mogoče  prevzema    odgovornos    za nastale   okvare   
in   poškodbe   prav   tako   ne prevzamemo fi nančne odgovornos   
za nastalo škodo, nastale zaradi nepravilne uporabe ali servisa. 

SPLOŠNO

Prosimo upoštevajte navodila
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Merske enote

Vse vrednos   v navodilih za uporabo in vzdrževanje so v izraženih 
v veljavnih SI merskih enotah.

Preračunski faktor:
1 cola = 25,4 mm 1 mm = 0,039 cole
1 stopalo = 30,48 cm 1 cm = 0,033 stopala
1mph = 1,609 km/h 1km/h = 0,621 mph
1 US galona = 3,785 litra 
1 Liter = 0,264 US Galon
1 cu  /min = 28,32 l/min
1 lit/min = 0,035 cu  /min
1 funt = 0,454 kg 1 kg = 2,2 funta
1 psi = 0,069 bar
1 bar = 14,504 psi
1hPa = 0,001 bar
1 bar = 1000 hPa
1 lbf.   = 1,36 Nm
1 Nm= 0,74 ibf.  
 

Jamstvo

Podrobnos     za   jamstvo   razberete   v   splošnih poslovnih 
pogojih Iveco Magirus gasilska tehnika d.o.o.

Servisna storitev proizvajalca

Pri okvarih in motnjah upoštevajte najprej navodila pod naslovom 
Motnje med obratovanjem. Za vsa ostala vprašanja vam je z 
veseljem na razpolago servisni oddelek podjetja.

Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH Kundendienst
Magirusstraße 16
D-89077 Ulm
Telefon: 0049 (07 31) 4 08 - 0
Fax: 0049 (07 31) 408 - 225
E-Mail: magirus.brandschutz.service@iveco.com
Internet: www.iveco-magirus.de

Oznake

Pri  vsakem  kontaktu  s  servisom  prosimo,  da navedete podatke 
vozila, katera so razvidna na  pski tablici [1] na notranji strani 
vozniških vrat ter iden  fi kacijsko   tablico   vozila   [2]   na   vretenu 
naprave.
 

SPLOŠNO

Prosimo upoštevajte navodila

(1)   Tipska tablica

(2)   Iden  fi kacijska tablica
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ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

Predpisana uporaba

 POZOR!
 Nepravilna uporaba naprave in vozila, lahko privede   
 do poškodb oseb. Poleg tega lahko pride do poškodb
 naprave in gasilsko tehnične opreme v podvozju in   
 nadgradnji.

Vozilo, reševalno napravo, opremo v nadgradnji in podvozju 
uporablja   izključno po teh navodilih.
Spremembe, predelave in popravila so dovoljene samo s strani 
pooblaščenih oseb.
Vozilo, reševalno napravo, opremo v nadgradnji in podvozju 
uporablja   izključno     v     tehnično     brezhibnem stanju.   Za  
vzdrževanje   upoštevajte podatke navedene v navodilih.

Gasilska avtolestev je reševalne naprava. Služi izključno namenu 
reševanja ljudi iz višin ter za gašenje in za tehnične intervenciji.
Posadka je sestavljena iz skupine 3 gasilcev. Z posadko tvori gasilska 
avtolestev samostojno tak  čno enoto.

 Iveco   Magirus   gasilska   tehnika   d.o.o., lahko zagotavlja  
 varnost, brezhibnost ter zmogljivost samo pod pogojem, da  
 so bila upoštevana navodila za uporabo, vzdrževanje in  
 servisiranje naprave.
– Predelave,    nepravilna    uporaba    in vzdrževanje s strani kupca, 
izključujejo kakršno koli odgovornost proizvajalca
naprave. Proizvajalec v tem primeru ne
prevzame stroškov popravila.
 

Šolanje in kvalifi kacija

POZOR!
 Nestrokovna uporaba naprave, lahko privede do poškodb in  
 nesreč!
 Varna uporaba reševalne naprave je omogočena
 samo, če rokovanje in vzdrževanje izvaja specialno šolano  
 osebje.

Šolanje za osebje mora     izves   pooblaščeno osebje proizvajalca.
Mladoletne osebe ter osebe z neustrezno gasilsko izobrazbo z 
napravo in tehnično opremo ne smejo upravlja  .
Tudi  na  intervenciji  pazi    na  to,  da  z napravo in tehnično opremo 
ne rokuje neustrezno izšolano osebje.
Pred uporabo je potrebno osebje seznani   z napravo in tehnično 
opremo.

Enkratno   usposabljanje   ne   zadostuje.
Samo kvalifi cirano šolanje s strani izkušenih in ustrezno kvalifi ciranih 
oseb zagotavlja, da bo osebje pravilno izšolano ter da bodo z napravo 
varno rokovali. Pri usposabljanju je potrebno vsak korak izves   po 
navodilih ter pridobljeno znanje utrjeva   z vajami.

 Osebje mora ime   ustrezno vozniško dovoljenje za     
 vozilo    z    predpisano kategorijo.
 Lastnik naprave je odgovoren za izvedbo zgoraj navedenih  
 zahtev.
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Upoštevanje navodil

 POZOR!
 Neustrezno rokovanje z gasilskim vozilom med   
 intervencijo lahko privede do težjih nesreč!
 Varna uporaba je umogočena samo, če so izpolnjene vse  
 zahteve    za    uporabo – informacije za varno rokovanje.

Navodila

Prebra    celotna  navodila  za  napravo,  pred uporabo ter v njih 
navedene varnostne ukrepe in druga navodila strogo upošteva  .

Navodila za rokovanje s podvozjem, kot tudi za  vse  ostale  
vgrajene  komponente  in  opremo (npr.: črpalka,   generator,   
reševalna   oprema, tehnična oprema,…) skrbno prebra   in 
dosledno upošteva  

Vsa navodila morajo bi   vedno v vozilu, da so vedno na 
razpolago.

Navodila shrani   za bodoče uporabnike.

Oznake in varnostna navodila

Poleg  navodil  za  napravo  upoštevajte  vsa varnostna opozorila 
na vozilu in napravi.

Varnostna  opozorila  vedno  očis   ,  da  so dobro vidna in čitljiva.

Manjkajoča ali poškodovana opozorila zamenja   z novimi.
 

Predpisi

Splošni  zakon,  predpisi  in  odredbe  je potrebno  dosledno 
upošteva  .  Npr.: Zakon   o   cestno   prometnih   predpisih, predpisi    
za usposabljanje    gasilskega osebja,   predpisi   o   varstvo   pri   delu, 
prepdisi   o   zašči     ekologije,   predpisi zakona o zašči   in reševanja, 
predpisi zakona o gasilstvu,...

Navedba posebnih varnostnih predpisov in pravil, katera so potrebna 
za varno uporabo gasilsko reševalne tehnike, vgrajenih in drugih delov 
ter jih je potrebno dosledno upošteva  :

Predpisi za preprečevanje nezgod:

- splošni predpisi, delovna medicina,   električne naprave in pogonska 
sredstva, vozila, lestve in stopnice, gasilske enote, za   gasilska   vozila   
in   tehniko veljajo   tudi   pravila   in   predpisi

Drugi predpisi in smernice:

- veljavni    državni    predpisi    za izobraževanje gasilcev, varnostni   
lis  ,      varnost za gasilsko službo, predpisi    za    pregled    gasilsko 
tehnične opreme,     predpisi za preprečevanje nesreč z   električnimi   
napravam, državni predpisi za zdravje in varnost pri delu, državni 
predpisi za preprečevanje požarov in delovnih nesreč
 

 

ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila
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Splošna varnostna navodila

 NEVARNOST!
 Nepravilna uporaba, lahko privede do težjih poškodb ali do  
 smrtnih poškodb!

Sledeči  napotki,  so  namenjeni  pregledu  za varno  rokovanje  
z  vozilom  in  opremo. Varnostni predpisi v natančnih opisih 
posameznih poglavij omogočajo, da osebje pravilno rokuje z 
napravo.
Iz  tega  razloga  je  potrebno  prebra    vsa poglavja  v  navodilih  in  
jih  dosledno upošteva  .

Zvočna emisija

Zvočna emisija na glavnem krmilnem mestu po tretjem predpisu iz 
zakona o zvočni emisiji (3. GSGV):  Dovoljena  zvočna  obremenitev  
iz predpisa –  § 1, odstavek.1.d – na glavnem krmilnem mestu znaša
84 dB(A).

Izpušni plini

 NEVARNOST!
 Možnost zastrupitve z izpušnimi plini pogonskega motorja!

Pogonski motor ni dovoljeno uporablja   v zapr  h prostorih.
 V kolikor je potrebno v izrednih primerih vozilo   uporablja     v   
zapr  h   prostorih,   je potrebo       izpušne       pline       s       pomočjo
podaljševalnih cevi izpelja   iz prostora ali zagotovi   zadostno 
prezračevanje.
Pri  dolgotrajni  uporabi  na  prostem  prav tako  uporabi    
podaljševalno  cev  za  izpušno cev in izpušne pline odvaja   stran od 
delovne površine.
 

Elektromagnetni signali

 OPOZORILO!
 Nevarnost   izpada   ali   motenj   elektronskih naprav zaradi  
 frekvenčnega signala prenosnega telefona – modema.

Modem v ogorženih delih in intervencijah izključi  , npr.: v bližini:
Bolnišnic  (motnja  občutljivih  naprav, srčnih spodbujevalnikov,...)
Bencinskih servisev, skladišč goriv ter  kemičnih skladišč (motnja z 
vgrajenimi delovnimi napravami).
Eksplozije        (možnost        ak  viranja vžigalne naprave)
Upoštevajte    predpisana    pravila    za preprečitev nezgod.

ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

Na nadgradnji

 OPOZORILO!
 Možnost padca iz višine!

Nadgradnjo   ter   podpornike   ne   smemo uporablja   za hojo med 
vožnjo.

Nadgradnjo uporablja   za hojo samo takrat ko so podporniki že 
postavljeni.

Za varen dostop na nadgradnjo uporabljajte stopnice ter ročice.

Pazljivost pri vseh opravilih na nadgradnji, posebno pri mokri 
nadgradnji ali pri dviganju

in prenosu bremen po nadgradnji.

Med obratovanjem naprave  na  nadgradnji ne puščajte predmetov 
brez nadzora.
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ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

Med vožnjo
 OPOZORILO!
 Vožnja s težkim intervencijskim vozilom lahko v prometu  
 privede do težje nesreče!

Pred  vsako  vožnjo  je  potrebno  odklopi   cevi,  druge  povezave,  
zloži    lestev,  zloži   podpornike, zapre   predale za opremo, 
pritrdi   opremo na nadgranji.

Z vozilom odpelja   šele takrat ko so v kabini ugasnile vse 
kontrolne luči.

Nadgradnjo   ter   lestev   med   vožnjo   ne uporablja      kot    
mesto    za    prevoz    oseb, prepriča   se je potrebno da na 
nadgradnji ni oseb ali na glavnem krmilnem mestu.

Opremo pravilno names    v predale in za opremo predvidena 
mesta na vozilu. Opremo pritrdi   z zato namenjenimi 
zategovalnimi sistemi.

Preden speljemo iz mesta, se je potrebno prepriča  , da v bližini 
vozila in smeri vožnje ni oseb.

V vozilu se lahko pelje samo toliko oseb, kot je   dovoljeno   za   
tovrstno   vozilo   glede   na izvedbo vozniške kabine vozila ter v 
vozilu uporablja   varnostne pasove.

V javnem cestnem prometu:

Upoštevajte veljavni zakon o cestno prometnih predpisih, 
upošteva   je potrebno, da modra luč in sirena ne dajeta 
absolutne prednos   v prometu.
Vozilo   pred   vsako   intervencijsko   vožnjo pregleda   in 
zagotovi   pravilnost delovanja za sodelovanje v cestnem 
prometu.
Dovoljeno nosilnost in dovoljeno obremenitev osi ni dovoljeno 
prekorači  .
Upoštevajte dimenzije vozila - višina vozila. Terenska vožnja:
Terenska  vožnja  ali  vožnja  v  naklonih  zahteva
posebno pazljivost kot tudi specialna znanja in šolanje!
Vožnjo z bočnim nagibom prepreči  .   Preverite podalgo vožnje.
Upoštevajte kote za vzdolžni nagib vozila.
V neznanem okolju in terenu, najprej preverite in preglejte 
ces  šče in teren.

Zapuščanje vozila:

Vozilo zapus  mo ko miruje.
Iz vozila ne skačemo temveč varno izstopimo! Posebno pri mokri 
in spolzi podlagi in terenu. Pri sestopu se držimo za ročice.
Vozilo pred izstopom zavarujemo pred premiki.
Vozilo  med  obratovanjem  nikoli  ne  pus  mo brez nadzora.
 

Gorivo in maziva

 OPOZORILO!
 Pri   rokovanju   z   gorivom,   mazivi,   drugimi tekočinami     
 in    sredstvi    za    konzervacijo upoštevajte  požarno  varnost   
 ter  škodljivost zdravju! Predpise,  delovne  in  varnostna  
navodila proizvajalca dosledno upošteva  .

Goriva ne dolivamo v zapr  h prostorih ter samo  pri  ugasnjenem  
motorju,  izključenem s  ku   (ključ   v   kabini)   kot   tudi   izključnim
dodatnim gretjem za rezervoar goriva.

Pri dolivanju goriva na intervenciji pazite na leteče iskre, toplotno 
sevanje in druge nevarnos   ter postopek dolivanja goriva ustrezno 
zašči   . Pri dolivanju goriva je prepovedana uporaba odprtega ognja, 
kajenje ali duga požarna nevarna opravila.
Gorivo shranjujemo samo v zato določenih in tes  ranih posodah, 
katere morajo bi   odmaknjene od toplotnih virov.

Izrabljeno  ali  razlito  gorivo,  je  potrebno odstrani   na ekološko 
varen način.

Vzdrževanje in nega

 OPOZORILO!
 Nestrokovno  vzdrževanje  lahko  privede  do nezgod!  Varno   
 delo  je  mogoče  samo  če  so upoštevani vsi predpisi za  
 vzdrževanje.

Vozilo in tehniko lahko uporabljate samo če deluje brezhibno.

Poskrbite za redno čiščenje in vzdrževanje. Nemudoma odpravite vse 
napake in okvare.

Sami izvajajte samo dovoljena opravila.

Vsa ostala opravila naj opravi pooblaščeni serviser.

Vzdrževanje     na     elektro     instalacijah (230/400V) lahko opravlja 
samo ustrezno kvalifi cirana oseba, vzdrževanje na krmilni,
pnevmatski   in   električni   tehniki,   lahko opravlja samo pooblaščena 
oseba s strani proizvajalca.

Uporabi   samo originalne dele proizvajalca.

Vozilo po uporabi postavi   v prostor, kjer je zaščiteno pred 
vremenskimi vplivi.

Podrobna   navodila   o   vzdrževanju   in čiščenju boste našli v 
poglavju Vzdrževanje
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Uporaba gasilsko reševalne opreme

Vgrajena oprema in gasilska oprema

Predale, izvlečne stene, rolete, stopnice je dovoljeno odpira   z 
zato namenjenimi ročicami.
Zaščitne pokrove ni dovoljeno odstranjeva  .
Težko opremo npr. Elektro agregat, prenaša   z toliko osebami, 
kolikor je nameščenih prenosnih ročic.
Težjo opremo shranjeva   čim nižje.
Opremo in naprave varno names    v zato namenjena ležišča ter 
pritrdi   z zato namenjenimi sistemi.
Samo  potrebno  opremo  odvze    iz  nosilcev, ostalo opremo takoj 
names    nazaj v ležišče in jo zavarova   z zategovalnimi sistemi.
Predale  in  izvlečne  stene  postavi    vedno  v končno lego (odprto 
ali zaprto) ter zavarova   z zapiralnim sistemom.
Predale  in  izvlečne  stene  ne  uporablja    kot stopnice.
Vse ročice, stopnice in varnostne ograde očis    ter odstrani   sneg 
ali led.
Cevi in druge armature ter opremo zašči    pred ognjem in 
toplotnim sevanjem.
 

Podporni sistem

 OPOZORILO!
 Neustrezno ali nepravilno izbrana podlaga za postavitev  
 lahko vpliva na varno postavitev teleskopske reševalne  
 ploščadi!

Mesto   postavitve   izbra     tako,   da   pri kasnejšem delo ne pride 
do s  ka z visoko napetostnih napeljav, katera lahko poškoduje 
osebe in napravo.

Zavarova   kraj postavitve s prometno signalizacijo.

Izbra    trdno  podlago  za  kolesa  in podpornike. Kolesa v 
primeru s  ka s tlemi po dvigu podpornikov, ustrezno zavarova   z 
podložnimi klini.

Med   intervencijo   nadzorova     podlago postavitve.

Podporne plošče pod podporniki med intervencijo večkrat 
pregleda  .

Pregleda   in nadzorova   nagib vozila.

Mesto  postavitve  po  potrebi  spreminja   tako dolgo, dokler bočni 
in vzdolžni nagib vozila ne doseže manj kot 7° .

ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

 OPOZORILO!

Nenadzorovano premikanje podpornikov lahko privede do 
poškodb oseb ali predmetov!

Pred vsakim premikom podpornikov, se je potrebno prepriča  , da 
ni v delovnem področju nobene osebe ali drugih predmetov.

Področje delovanja podpornikov ves čas opazova  .

Podpornike   upravljamo   z   veliko previdnostjo, predvsem pri 
premikih v bližini predmetov ali ovir.
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Lestev

 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost pri do  ku visoko napetostnih   
 vodov!

Električne naprave in napeljave na področju delovanja teleskopske 
roke izklopi  .

V   kolikor   to   ni   mogoče   je   potrebno vzpostavi   zadostno 
varnostno razdaljo od električnih vodnikov in naprav pod 
napetostjo (glej poglavje Sistem za gašenje – Za vašo varnost).

Pri intervencijah v področju električnih naprav je  potrebno 
predvide   varnostne ukrepe, da se preprečijo poškodbe gasilcev 
zaradi električnega udara.

Natančna navodila preberite v poglavju Za vašo varnost v odseku 
za lestev.

Upoštevajte  smernice  za  gašenje  požarov naprav pod napetostjo 
( DIN VDE 0132 v Nemčiji). 
Upoštevajte    navodila    in    predpise    zapreprečevanje nezgod v 
gasilstvu (GUV-V C 53).

 OPOZORILO!
 Nepravilno  rokovanje,  lahko  privede  do nezgod.

Lestev  upravljajte  vedno  z  previdnostjo, predvsem v bližini ovir 
in pod nivojem.

Potrebna je varnostna razdaljo od ovir.

Ne zanašajte se na varnostne naprave, te služijo samo za dodatno 
pomoč.

Stalno  opazujte  delovno  področje  lestve.

Uporabnik  se  mora  vedno  prepriča  ,  da delovni gib ne ogroža 
osebe in naprave.

Delovne  gibe  lestve  pričnete  in  končate vedno počasi.

Med    delovanjem    ves    čas    spremljajte displej.

Zmanjšajte  obremenitev,  če  je  lestev  na meji dovoljene 
obremenitve.
 

 OPOZORILO!
 Lestev se lahko prevrne! Nepozornost pri rokovanju z  
 napravo lahko privede do poškodb naprave!

Med obratovanjem spremlja   hitrost vetra ter upošteva   
varnostna navodila in ukrepe.

Na reševalno košaro ni dovoljeno namešča   dodatnih lestev, vitel 
ali drugih naprav, katere niso dobavljene s strani proizvajalca.

ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

 NEVARNOST!
 Nevarnost padca oseb iz lestve in iz reševalne košare!

Osebe,   katere   se   gibljejo   na   lestvi   je potrebno   varova     z   
delovnimi   pasovi,
katere pritrdimo na pritrdilna mesta!

Hoja   po   lestvi   je   dovoljena   samo   pri poravnanih lestvenikih in 
klinih.

V kolikor so osebe na lestveniku, naprave ni dovoljeno premika  .

Pred vsakim premikom, se morajo osebe odstrani   iz lestvenika.

Pred    uporabo    reševalne    košare,    je potrebno zapre   vrata in jih 
preveri  .
 

 NEVARNOST!
 Življenjska  nevarnost  zaradi  električnega udara, pri    
 neustreznem gasilnem sredstvu!

Električne naprave na področju delovanja odklopi  .
V kolikor to ni možno, Izberite ustrezno varnostno razdaljo.
V  področju  električnih  naprav,  je  potrebno izbra   ustrezno gasilno 
sredstvo. V veljavnem področju DIN je potrebno upošteva   DIN VDE 01 
32.
Za   izbiro   gasilnega   sredstva   je   potrebno pridobi   informacije s 
strani uporabnika električne naprave.
Vrsto  in  izbiro  gasilnega  sredstva  vnes    v tak  čni načrt za 
posredovanje.

 OPOZORILO!
 Neustrezna uporaba lahko  privede  do  hujših poškodb! Curek  
 monitorja lahko poškoduje osebe!

Curek vode ali pene, nikoli ne usmerimo v osebe.
Preprečite   tlačne   udare   in   nihanja,   na črpalki kontrolirano 
dodaja   ali odvzeto plin. Ven  l ali ročnik počasi odpiramo in zapiramo.
Delovni tlak prilagodoi   cevnem materialu.
Preberite   navodila   gasilskega   vozila   in črpalke ter navodilom 
primerno ravnajte.
Slepo spojko odmakni   samo, kadar ni pod pri  skom.
Zaporne ven  le odprite samo ko so na njih priključene tlačne cevi.
Ročnik ali monitor ne uporabljajte, če se v delovnem   področju   
nahajajo   osebe   ali ovire.
Curek  vode  ali  penila  ne  usmerjamo  v električne naprave in 
vodnike. Upoštevajte varnostna navodila iz poglavja Sistem za gašenje 
– za vašo varnost.
Upoštevajte dovoljeno obremenitev lestve pri gašenju z vodo.
Po vsaki uporabi, je potrebno iz sistema za gašenje  spus     vodo  in  
druga  gasilna sredstva    ter    prepreči      nevarnost    pri iztekanju 
gasilnega sredstva.
 



19
IVECO MAGIRUS

ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

Uporaba kot dvigalo

 OPOZORILO!
 Padajoči  deli  in  bremena  lahko  povzročijo poškodbe in  
 smrtne poškodbe!

–  Pri  dvigu  ali  spustu bremen z  lestvijo,  ne smejo bi   v področju 
gibanja osebe, katere se
lahko zaradi padca tovora poškodujejo!

 OPOZORILO!
 Nenadzorovano  upravljanje  z  lestvijo  lahko privede do  
 poškodb oseb ali predmetov!

Upošteva         maksimalno       dovoljeno obremenitev.
Lestev uporablja   kot dvigalo samo kadar je popolnoma zložena.

Lestev    z    neznano    obremenitvijo    ne nagibamo.

Reševanje oseb

 OPOZORILO!
 Možnost padca!

Pri  reševanju  oseb  s  sistemom  za nameščanje nosil, je potrebno 
nastavitev teže košare zmanjša   za eno osebo.
Preveri   vse pritrdilne sisteme nosilne konstrukcije nosil in jih 
pravilno names    in zapre  .
Poškodovano  osebo  na  nosilih  pritrdi    z pasovi od nosil.
Maksimalno    obremenitev    sistema    za spuščanje z vrvmi ni 
dovoljeno prekorači  .
Premike  z  lestvijo  izvaja    s  previdnostjo. Prepreči      sunkovite    
gibe    ter    diagonalne premike.
Pri  bočnem  premiku  košare  s  počasnimi premiki nadzorova   
nivelacijo košare.
 

VARNOSTNE NAPRAVE

Podpiranje in sistem za zatezanja vzme  

Podporniki dajejo lestvi med obratovanjem trdno in varno 
postavitev. S sistemom za zatezanja vzme   se stabilizira zadnja os 
vozila. Brez podpornikov in sistema za zatezanja vzme   uporaba 
naprave ni mogoča.

Nadzor nad obratovanjem

Postopek podpiranja in stabilnost se med obratovanjem lestve 
ves čas nadzira. Krmilni sistem   nadzoruje   med   obratovanjem   
doseg, naklon, dolžino ter obremenitev lestve. Glede na trenutni  
položaj  lestve,  se  določijo  mejne vrednos  , katere so že vnešena 
v računalniški sistem in lestev   se samodejno ustavi na varni točki 
oziroma ne dovoli izvedbo giba, kateri bi ogrožal napravo.
Na krmilnem mestu se uporabniku na ekranu prikazujejo različni 
simboli, kateri prikazujejo aktualne podatke o obratovanju naprave. 
Poleg tega se na ekranu ves čas prikazujejo tudi nasve   za uporabo.

Funkcija izklopa

Za varovanje pred prevrnitvijo, do  ku in nekontroliranimi premiki, 
ima lestev nameščen varovalni   sistem   s   funkcijo   izklopa   
naprave. Krmilni sistem upočasni premik lestve v področju 
opozarjanja na nevarnost ali pri dosegu zadnje točke dosega in 
jo avtomatsko izklopi pri dosegu kri  čne točke. Tako se prisili 
uporabnika, da premisli   naslednji   gib,   katerega   bo   napravil. 

Popolni izklop naprave se samodejno zgodi ko:
- dosežemo absolutno točko dosega ter prevelik nagib reševalne 
košare
- Programirano je tudi področje kabine vozila ter nadgradnje
- Maksimalni naklona 75°
- Delovanje iz košare: pri dosegu pregiba -45° na horizontalo

Lestev ima tudi sistem za varovanje do  ka. Lestev se  izklopi  pri:
- do  ku  lestvenika,  košare  (funkcija most)
- pri do  ku košare z ovirami

Lestev ima vgrajen tudi sistem, kateri meri obremenitev  in  pri  
preobremenitvi  lestev samodejno izklopi.

Pospravljanje   lestve   v   transportni   položaj   je mogoč samo:
- pri vklopljenem sistemu za nivelacijo
- popolnoma zloženi lestvi
- popolnoma vzravnani pregibni roki

Podrobnos   glej poglavje Lestev – Za vašo varnost.  
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ZA VAŠO VARNOST

Prosimo upoštevajte navodila

Zasilni pogon

 OPOZORILO!
 Nevarnost naleta in prevrnitve! Vse varnostne naprave in  
 nadzorne naprave so izklopljene!

Zasilno  obratovanje  uporabi    samo  pri izpadu glavnih krmilnih 
sistemov.

Zasilno  obratovanje  uporablja    samo  za gibe nazaj oziroma za 
pospravljanje naprave.

V zasilnem obratovanju ne izvajajte gibov, kateri  vplivajo  na  
varnost  naprave  pred prevrnitvijo.

V zasilnem obratovanju ves čas nadzorujte prikaz naklona lestve.

Uporabnik  mora  med  uporabo  zasilnega obratovanja  ime    
stalni  nadzor  nad  lestvijo, tako,  da  ne  povzroči  poškodb  
osebam  ter škodo na napravi ali drugih predme  h.

Vse  premike  in  gibe  izvajajte  z  veliko previdnostjo.
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PREGLED PODATKOV INTERVENCIJSKEGA VOZILA

Prosimo upoštevajte navodila

Avtolestve M 32 L-AS, M 42 L-AS

Gasilska lestev je opremljena z podpornim sistemom, pregibno 
lestvijo s teleskopom ter sistemom za blaženje nihanja, reševalno 
košaro, sistemom za gašenje, sistemom za uporabo kot dvigalo 
ter opremljeno z gasilsko reševalno opremo. Posadka je gasilska 
skupina 1+2.

Gasilska avtolestev je opremljena s predpisano opremo za 
izvajanje nalog reševanja ljudi in premoženja, za gašenje požarov 
ter izvajanja tehničnih intervencij (npr.: razsvetljava, opazovanje 
kraja nesreče, izvajanje nalog na višini, uporaba naprave kot 
dvigalo, ipd.).

Pri uporabi veljajo predpisi iz DIN EN 1846 del 2. Ter ugotovitve iz 
DIN 14043.

V osnovni izvedbi vozilo ustreza zahtevam iz teh norm.
Glej DIN 14011 del 3, 6 in 9.

Sestavni deli

Gasilska avtolestev je sestavljena iz 
sledečih glavnih komponent (3):

A - reševalna košara
B - pregibna roka s teleskopskim delom
C - Lestev
D - Vrteno in glavno krmilno mesto
E - Podporniki D
F - Podest ter prostori za opremo
G - Kabina vozila ter podvozje

[3] Sestavni deli gasilske avtolestve
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V naslednjih poglavjih so 
napotki za uporabo funkcijskih, 
krmilnih in kontrolnih s  kal na 
krmilnih mes  h.  Simboli so 
delno posebna oprema in niso 
nameščeni na vseh modelih. 
Uporabnost simbolov je odvisna 
od dejanske opremljenos   
vozila. 

 V kolikor določenih simbolov ni 
navedenih v teh navodilih:
Poglejte v navodila do  čne 
posebne ali dodatne opreme.
 

Prikazani simboli na krmilnih 
enotah z velikimi ali malimi 
ekrani, se lahko nekoliko 
razlikujejo. 

Splošno

Pozor:
Pred uporabo najprej preberite 
navodila.

Opozorilne modre luči

Sprednje bliskavice

Akus  čna opozorilna
naprava

Akus  čna opozorilna 
naprava
Jakost signala 
Mesto/podeželje

 UKW (pretvornik napetos  )

Stanje pripravljenos   za 
nadzor iz daljave

Stranski odgon

Podpiranje

 4-kolesna zavora

Košara ni v transportnem 
položaju / vozilo ni v 
voznem stanju

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila

Podvozje in nadgradnja
Krmilni in kontrolni simboli v kabini vozila
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Osvetljava

Dvig vozniške kabine

Pred dvigom vozniške kabine, dvignite lestev 
za najmanj 20°. Zadrževanje pred kabino med 
postopkom dviganja kabine, je strogo prepovedano

Komunikacija
Menjaj prikaz

Podmeni: Jakost na 
glavnem krmilnem 
mestu

Podmeni: Jakost na 
vrhu lestve

Prikaz jakos   na gl. 
krmilnem mestu

 Prikaz jakos   na vrhu 
lestve 

 Tišje

Glasneje

Posla   sporočilo/govori  

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Govorna naprava

Tipke

Zvočnik  šje

Zvočnik glasneje

 Vklop/izklop zvočnika

Sporočilo/govori  

 Klic 1

Klic 2

Kontrolne LED sve  lke

Vhodni radijski signal

Radijska postaja vklopljena

 Oddajanje

Govorna naprava je ak  vna

Podpiranje

Podpornik spredaj

Podporniki zadaj

Stanje delovanja
podpornikov

Bočni premik košare  
Stop

Podpornike na vsaki 
strani posebej  izvleč   
in spus    (opcijsko obe 
strani sočasno) 

Podpornike na vsaki 
strani posebej dvigni   in 
pospravi   (opcijsko obe 
strani sočasno)

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Delovanje lestve

Tablice z opozorili

Glavno krmilno mesto

Podvozje, pogon

Hoja po 
lestvi med 
delovanjem 
motorja je 
prepovedana 
ali če se lestev 
premika

Maksimalen naklon 
postavitvene površine je 
10°

Maksimalna dovoljena 
hitrost vetra je 12m/s 
(brez omejitev)

Menjaj prikaz

Podmeni:
svetloba/kontast

Manj, temno

Več, svetlo

Ogrevanje sedeža glavno 
krmilno mesto

Raven temperature gretja 
sedeža

Kontrast

Svetlost

Menjava jezika

Opozorilni zvok izključen
(Opozorilni sistem za 
trčenje)

Motor deluje 

Motor ugasnjen

Napetostna odkrba

Stanje delovanja ter tlak 
olja

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Manevri lestve

Dvig lestve

Spust lestve

Lestev vrte   v desno

Izvlek lestve

Dvig pregibne roke

Spust pregibne roke

Lestev vrte   v levo Uvlek lestve

Fiksno nastavljene  pke in s  kala

Izravnava nivoja

Poravnava klinov

Zagon / ustavitev motorja

Tipka za glavni meni
Menjava in povrat v glavni 
meni

Glavno s  kalo
“mrtvo s  kalo”

Simbol na krmilni ročici

Omejeno delovanje košare

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila



27
IVECO MAGIRUS

Funkcijski simboli

Samodejno pospravljanje 
lestve

Hitrost
Počasi/hitro 

Odmik iz nevarnega 
področja

Shranjevanje po   
(spominsko delovanje)

Nsvet /diagnoza na 
daljavo

Kamera na košari

Delovanje dvigala za lažja 
bremena

Delovanje dvigala za težja 
bremena

Konec / stop
(spominsko delovanje)

Naprej
(spominsko delovanje)

Diagnoza na daljavo

Delovanje monitorja

Funkcija vračanja Nazaj
(spominsko delovanje)

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Kontrolni simboli

Prepovedano obremeni  Delovanje dvi-
gala z lažjim 
bremenom

Obremenitev 
košare - 4 
osebe

Probremenitev - uvleči 
lestev

Delovanje 
dvigala 
s težjim 
bremenom

Obremenitev 
košare -3  
osebe

Obratovanje kot most Do  k spredaj Obremenitev 
košare - 2 
osebi

Hitrost vetra Do  k zadaj Obremenitev 
košare - 1 
oseba

Hitrost - hitro Do  k desno Obremenitev 
košare - brez 
osebe

Hitrost - počasno Do  k levo Delovanje 
brez košare  - 
3 osebe

Pošiljanje sporočila Do  k zgoraj Delovanje 
brez košare  - 
2 osebi

Opozorilo 
pred trčenjem

Do  k spodaj Delovanje 
brez košare  - 
1 oseba

Vse krmilne 
ročice v 
osnovnem  - 
nevtralnem 
položaju

Delovanje 
brez košare  - 
brez oseb

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Mak. dov. obremenitev košare:
300 kg
mak.dov.sila oseb v košari pri trdno 
naslovnjeni lestvi na podlagi/deli 
objektov izven košare: 200N

maksimalna dovoljena hitrost vetra 12m/s 
(brez omejitev)

Mak. dov. obremenitev košare:
400 kg
mak.dov.sila oseb v košari pri trdno 
naslovnjeni lestvi na podlagi/deli 
objektov izven košare: 200N

Možnost za pritrditev varnostnega pasu v 
košari

Delovanje lestve z osebami v 
košari: Vrata in prečnike zapre   
in zavarova  

Reševalne košare med 
delovanjem ne zapuščajte

Večnamensko pritrdišče: 
Upoštevajte varnostna navodila  
orodja in opreme

Opozorilne table / oznake

Reševalna košara

Simbol na krmilni ročici

Omejeno delovanje košare

Stanje delovanja ter tlak 
olja

Prepovedano obremeni  Obratovanje kot most

Probremenitev - uvleči 
lestev

Kontrolni simboli

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Delovanje dvigala z lažjim 
bremenom

Delovanje dvigala s težjim 
bremenom

Zadrževanje  pod dvignjenim 
bremenom, kot tudi med drugimi 
manevri lestve z bremenom ni 
dovoljeno.

Lestve z neznano težo ne 
nagibajte

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila

Dvigalo
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Električna naprava

Oznaka razdelilec 
230/400 V

Ponapetost akumulatorja

Polnitev polnilca 
akumulatorja

Polnjnje zraka  tlaka za 
zavore

Zunanje polnjenje 24V

Zunanje polnjenje 230V

Fiksno vgrajen generator 
je ak  ven

Podmeni: Generator Generator vklop Generator izklop

Zasilni pogon pri izpadu elektrike

Hidravlična zasilna črpalka

Lestev ročno zloži   v transportni položaj

Simboli za zasilni električni pogon - splošno

Zasilno obratovanje

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Zasilna ročica na gl. krmilnem  mestu ter na zadnji 
strani nadgradnje

Zasilno obratovanje pri 
izpadu elektrike

Dvig pregibne roke

Podpornik zadaj desno 
Izvlek/uvlek

Podpornik spredaj levo 
Izvlek/uvlek

Zasilno obratovanje 
podporniki

Zasilno obratovanje lestev

Spust pregibne roke

Dvig lestve

Podpornik zadaj levo 
Izvlek/uvlek

Oba podpornika desno 
dvigni / spus  

Povlečite zasilno ročico 
navzgor

Povlečite zasilno ročico 
navzdol

Spust lestve

Izvlek lestve

Oba podpornika levo 
dvigni / spus  

Spros  tev zateznega 
mehanizma vzme  

Vrtenje lestve desno

Vrtenje lestve levo

Uvlek lestve

Podpornik spredaj desno 
Izvlek/uvlek

Hidravlična zasilna črpalka

Krmilni elemen  

PREGLED SIMBOLOV

Prosimo upoštevajte navodila
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Prevoz oseb
Z vozilom se lahko prevaža samo tolikšno število oseb, kolikor je 
sedežev v vozilu. V navedenem številu sedežev je vključen tudi 
vozniški sedež.

 OPOZORILO!
 Pozor, pri prometnih nesrečah je velika možnost poškodb  
 in smrtnih poškodb!

Varnostne pasove vedno uporablja   na vseh sedežih.
Z enim varnostnim pasom se pripenja samo po eno osebo. Skupaj 
z osebo ne pripenjamo nobenih predmetov.
Položaj sedenja, kateri ne omogoča varnostnem pasu, da opravlja 
svojo funkcijo ni dovoljeno. Varnostni pas ne smemo poškodova   
z ostrimi predme  , npr.: z gasilsko zaščitno opremo. Poškodovane 
varnostne pasove nemudoma zamenja  .
Na varnostnih pasovih ni dovoljeno ničesar spreminja  .

PODVOZJE IN VOZNIŠKA KABINA

Podvozje in nadgradnja

Predstavitev in informacije

V navodilih so opisane gasilske avtolestve na podvozjih IVECO. 
Na željo kupca se gasilske avtolestve names  jo tudi na druga 
podvozja. V tem primeru se lahko navodila in skice razlikujejo od 
predstavljenega
vozila.

 OPOZORILO!
 Nezadostno znanje o vozilu in njegovi tehniki, lahko   
 privede do težjih nesreč!

Varno rokovanje z vozilom je možno le, če skrbno preberete vsa 
navodila ter upoštevate vse informacije.
Navodila  za  uporabo  za  vozilo  prebra  ,  kot  tudi  za  vse  ostale  
vgrajene  dele  in  naprave  ter predpisane postopke za uporabe 
dosledno upošteva  .
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PODVOZJE IN VOZNIŠKA KABINA

Podvozje in nadgradnja

Krmilni elemen   v kabini vozila
 
V sledeči skici so prikazane samo krmilne enote za gasilsko tehnično opremo, ki se jih lahko krmili iz kabine vozila (4). Ostali krmilni 
elemen   v kabini, so prikazani v navodilih proizvajalca podvozja.

[4] Primer je odvisen od opremljenos   vozila: Krmilni elemen   v kabini vozila za gasilsko tehnično opremo vozila
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PODVOZJE IN VOZNIŠKA KABINA

Podvozje in nadgradnja

A  S  kalo  Sprednje modre bliskavice

B    S  kalo Delovni refl ektor
–   Vklopi delovni refl ektor pod pogojem da je vklopljen kontaktni ključ

C  Alarmno s  kalo Modre opozorilne luči
–   Vklopi modre opozorilne luči. Sočasno se zvočna opozorilna naprava vklopi v 
pripravljenost.
–   Z pri  skom na opozorilno zvočno napravo vozila, se sočasno vklopi tudi opozorilna 
zvočna naprava

D  S  kalo Zvočna opozorilna naprava
–   Vklopi se trajni zvočni signal, ko se vklopi s  kalo.

E    S  kalo Mesto/podeželje
–   Preklopi med glasnostjo zvočnega opozorila mesto/podeželje (Bosch/Mar  n).

F S  kalo Radijska zveza vklop/izklop z kontrolno sve  lko
–   Kontrolna sve  lka v s  kalu svetu pri vklopljeni radijski zvezi.

G  S  kalo Stanje pripravljenos   diagnoze na daljavo z kontrolno sve  lko
–   Izklopi GSM modul za diagnozo na daljavo.
–   Kontrolna sve  lka v s  kalu sve   pri vklopljenem stranskem odgonu ter pripravljenem 
modemu.

H  Števec obratovalnih ur
–   Šteje celotno delovanje naprave, pri vklopljenem stranskem odgonu ter vklopljenem 
pogonskem motorju vozila.

I Kontrolna sve  lka  Osvetljava prostorov za opremo
–   Sve   pri vklopljenem kontaktnem ključu in če niso zaprte vse rolete v nadgradnji vozila.

J S  kalo Stranski odgon
–   Vklopi stranski odgon vozila s samodejnim menjalnikom.

K   Kontrolna sve  lka  Stranski odgon vklopljen
–   Sve   pri vklopljenem stranskem odgonu.

L   Kontrolna sve  lka  Podporniki
–   Sve   pri ak  viranem sistemu podpiranja (izvlečen ali spuščen) 
M  Kontrolna sve  lka 4-kolesna ročna zavora (Opcija)
N  Kontrolna sve  lka  Modre rotacijske luči

O  S  kalo Osvetljava delovne površine (Opcija)
–   Vklopi stranske luči za osvetljavo delovne površine, pri vklopljenem kontaktnem ključi.

P    Vrtljivo s  kalo 4-kolesna ročna zavora (Opcija)
–   4-kolesna ročna zavora deluje samo pri delovanju lestve in se uporablja samo med 
delovanjem lestve – glej poglavje Podpiranje – pred uporabo.

Q  Vodna tehtnica
–   Prikazuje položaj vozila.

R    Preklopni ven  l  Stranski odgon
–   Vklopi ali izklopi stranski odgon pri vozilu z ročnim menjalnikom.
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NADGRADNJA

Podvozje in nadgradnja

Tehnika

V nadgradnji so nameščeni osvetljeni prostori za opremo, kateri 
so zapr   z aluminijas  mi roletami.
Zaradi sistema izgradnje prostorov so enostavno nameščeni v 
nadgradnji in se lahko po želji kupca različno names  jo. Names-
 tev opreme se lahko izvede  po  predpisih ali  po  željah  kupca. 

Nadgradnja  je  izdelana  iz  aluminijas  h  profi lov [5] na katere se 
nalepijo aluminijaste plošče.

 
Nadgradnja  je  narejena  iz  kovinskega  okvirja, kateri je pritrjen 
na podvozje vozila. Nadgradnja je izvedena tako, da je pohodna 
in pokrita s pro   drsnimi aluminijas  mi ploščami.

Nadgradnja je oblikovana tako, da je lestev vrtljiva za 360° v vseh 
ko  h postavitven (Izjema: doseg pod nivojem).

Stranski prostori so zaščiteni in zapr   z aluminijas  mi roletami. V 
prostorih je nameščena gasilsko reševalna oprema. Na zadnjem 
delu nadgradnje je nameščena loputa.

Rolete

Odpiranje
  Zapiralni gumb na ročaju rolete [6A] pri  sni   in odpre  .
  Roleto odpre  .
– Osvetljava prostora za opremo se samodejno vklopi, pod pogo-
jem, da je vklopljena najmanj pozicijska luč vozila.
– Oranžna kotrolna sve  lka Osvetljava prostora za
opremo  se vklopi v kabini vozila.

Zapiranje
Roleto zapre   z ročajem, dokler se zapiralni sistem ne zaskoči.
– Osvetljava prostora se samodejno izklopi, prav
tako se izklopi kontrolna lučka v kabini vozila.
 [6] Ročaj rolete z zapiralnim mehanizmom

[5] Aluminijas   sistem Alu-Fire
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NADGRADNJA

Podvozje in nadgradnja

Lopu   na zadnji strani nadgradnje

Zgornja loputa
     Zgornjo   loputo   (7A)   z   ročajem   odpre   oziroma zapre  

Spodnja loputa
     Zgornjo loputo odpre  : 
     - Vijake  (8A) odvi    ter odpre    spodnjo  loputo (8B)
     - loputo sne   iz mehanizma
     - loputo names    nazaj na mehanizem ter privi   nazaj

Prostori za opremo
- prostori so integrirani v nadgradnjo ter zapr   z vodotesnimi 
roletami
- vsi prostori so osvetljeni
- names  tev opreme ustreza zahtevam DIN EN
1846 ali
- names  tev opreme po zahtevah kupca

Dostop na nadgradnjo

 OPOZORILO!
 Možnost padca!

Po nadgradnji med vožnjo ni dovoljeno hodi   oziroma se na njej 
zadrževa  . Pred premikom vozila morajo vse osebe zapus    
nadgradnjo.
Na nadgradnji se lahko zadržujemo samo pri mirujoči teleskopski 
reševalni napravi.
Na   nadgradnjo   se   vzpenja     samo   s držanjem varnostnih 
ročic in ograd. Poskrbe   za varen vzpon preko stopnic nadgradnje.
Pozor pri delu ali gibanju po nadgradnji, posebno pri mokri alli 
zaledeneli podlagi ter pri prenosu bremen.

 OPOZORILO!
 Možnost poškodb z padajočimi predme  !

Gasilsko  reševalno  opremo  varno names    v zato namenjene 
prostore in pritrdi   z sistemom za pritrjevanje opreme.
Preko strasnkih stopnic (9A) dostop na nadgradnjo
Preko stranskih stopnic (9B) dostop na lestev

[7] Zgornja (A) in spodnja (B) loputa

[8] Vijaki spodnje lopute

[9] Stranske stopnice A in B
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NADGRADNJA

Podvozje in nadgradnja

Komunikacija na vozilu

Govorna naprava služi komunikaciji med glavnim krmilnim 
mestom in krmilnim mestom v košari oziroma vrhu lestve. 
Komunikacija deluje samo ko je vklopljen stranski odgon.

Govori  

Na glavnem krmilnem mestu:

Mikrofon se nahaja pod ekranom, zvočniki so nameščeni v 
naslonjalu sedeža.
- Tipka Govor  v eni izmed krmilnih ročic pri  sni   in govori   v 
mikrofon [10 A]. Med govorom mora gumb bi   pri  snjen.
- V kolikor želite preje   povratno informacijo iz košare ali vrha 
lestve, ,morate gumb v ročici izpus   .

V košari ali na vrhu lestve:

Na vrhu lestvenika je nameščen zvočnik, kateri v delovanju brez 
košare prevzame tudi nalogo mikrofona. Na krmilnem mestu v 
košari je nameščen dodatni mikrofon za lažjo komunikacijo. 
- Govorite v bližini mikrofona.

Nastavitev glasnos  

Na glavnem krmilnem mestu:

- Pri  snite funkcijsko  pko Glasnot galvno krmilno mesto [11 A].
–   Podmeni Glasnot glavno krmilno mesto se prikaže
- Funkcijska  pka  Tišje [11 B] ali Glasneje [11 D] pri  sni  
–   Izbrana jakost se prikaže na prikazovalniku [11 C].

Na vrhu lestve:

- Pri  snite funkcijsko  pko Glasnost na vrhu lestve [12 A]
–   Pojavi se podmeni Glasnost vrh lestve
- Funkcijsko  pko  Tišje [12 B] ali Glasneje (12 D] pri  sni  
–   Izbrana glasnot se prikaže na prikazu s funkcijskim simbolom 
[12 C].

 Sprememba nastavitve glasnos   se po izklopi   
 stranskega odgona samodejno povrne v tovarniško   
 nastavitev.

[11]   Funkcijski simboli na glavnem krmilnem mestu (A), Tišje 
(B), Prikaz (C), Glasneje (D)

[12]   Funkcijski simboli  LGlasnot na vrhu lestve (A), Tišje (B), 
Prikaz (C), Glasneje (D)

[10]   Tipka Govor (A) v krmilnih ročicah
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Podvozje in nadgradnja

Radijska naprava

Avtolestev je opremljena z radijsko govorno napravo v kabini 
vozila. Kot posebna izvedba se lahko radijska postaja veže na 
glavno krmilno mesto lestve kot druga govorna naprava. Za 
uporabo radijske postaje v kabini vozila je potrebno prebra   
navodila proizvajalca postaje.

Druga govorna naprava (UKW) – (Opcija)

Krmilni elemen  :

A  Rdeča kontrolna LED  Vhodni radijski signal
B   Rumena kontrolna LED  Naprava je vklopljena
C  Zelena kontrolna LED  Oddajanje sporočila
D  Zelena kontrolna LED Izhod zvočnika je ak  ven
E  Tipka Zvočnik  šje
F  Tipka Zvočnik Vklop/izklop
G  Tipka Zvočnik glasneje
H  Tipka Oddajanje/govor
I   Tipka Klic 1
J   Tipka Klic 2

Vklop in izklop:

–   Avtolestev je pripravljena na delovanje.
- Radijsko postajo v kabini vozila je vklopi  .
–   Drugo govorno mesto je ak  vno.
-  Zvočnik po potrebi Zvočnik Vklop/izklop izklopi   ali ponovno 
vklopi  .

Sprejem:

–   Kontrolna LED Vhodni radijski signal, izhod zvočnika ter 
naprava vklopljen sve  jo.
- Po potrebi nastavite jakost zvoka s  pko Zvočnik Tišje/glasneje.
–   Postopno nastavljanje s pri  skanjem na  pko
–   Hitro nastavljanje z držanje  pke 
–   Nastavljena glasnost ostane tudi pri izklopljeni radijski postaji 
shranjena.

Oddajanje:

- Tipko Oddajanje pri  snite.
–   Zelena kontrolna LED Oddajanje sve  
–   Oddajanje je ak  vno.
- Mikrofon  na glavnem krmilnem mestu uporabljajte za govorna 
sporočila.

Klic:

- Z  pko Klic 1 oddajanje 1 ak  vira  .
- Z  pko Klic 2 oddajanje 2 ak  vira  .

[13]   Krmilno polje druge govorne naprave za radijsko zvezo na 
glavnem krmilnem mestu
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OPOZORILNE IN SIGNALNE NAPRAVE

Podvozje in nadgradnja

Signalne naprave

Vklop

Opozorilne signalne luči na kabini vozila:
- Vklop kontaktnega ključa vozila.
Pri  snite  pko Modre signalne luči na kabini vozila (14).
- Vklopijo se sprednje modre opozorilne luči ter bliskavice na 
reševalni košari RC 400 oziroma RC 300 (opcija) se vklopijo
- Kontrolna   sve  lka   Modre   luči   kabina vozila (14) se vklopi.
- Pri     vklopljenih     modrih     lučeh,     se samodejno 
sproži interval sirene, kadar pri  snete varnostno trobljo vozila.

Opozorilne signalne luči na zadnji strani vozila:
- Vklop kontaktnega ključa vozila.
Pri  snite  pko Modre signalne luči zadaj
- Vklopijo se zadnje modre opozorilne luči
-  Kontrolna sve  lka Modre luči zadaj (16) se vklopi
- Pri     vklopljenih     modrih     lučeh,     se samodejno sproži 
interval sirene, kadar pri  snete varnostno trobljo vozila

Izklop

Ponovno pri  snite  pke Modre luči na kabini vozila ali Modre 
luči zadaj
-  Izbrane modre luči se izklopijo
-  Izbrane kontrolne sve  lke se izklopijo.

[14] Tipka Modre opozorilne luči na kabini vozila

[14] Kontrolne sve  lke Modre luči kabina vozila levo in desno

[14] Kontrolne sve  lke Modre luči na zadnji strani levo in de
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Zvočna opozorilna naprava

Vklop in izklop

-  Vklopite modre opozorilne luči
Pri  snite   pko  Zvočna  opozorilna  naprava (17A), v kabini 
vozila.
- Zvočni opozorilni interval se samodejno ponavlja. Za izklop 
ponovno pri  snite s  kalo

 
Izbira moči Mesto / Podeželje

V  kabini  vozila  pri  snite   pko  Mesto / podeželje (17B).

-  Pri  sk  na  spodnji  del   pke:  Moč  sirene Mesto
-  Pri  sk  na  zgornje  del   pke:  Moč  sirene Podeželje

Utripajoče modre luči v maski vozila

 V  kabini  vozila  pri  snite   pko  Modre  luči  v maski (18)

- Vklopijo se modre utripajoče luči, nameščene v maski vozila
    Za izklop ponovno pri  snite  pko.

[17] Tipke   Zvočna   opozorilna   naprava   (A), Mesto / podeželje (B)

[18] Simbol na  pki Modre luči v maski

OPOZORILNE IN SIGNALNE NAPRAVE

Podvozje in nadgradnja
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OSVETLJAVA

Podvozje in nadgradnja

Osvetljava vozila

- Dolge luči (vključno z dnevnimi lučmi spredaj in zadaj) vklopite 
po navodilih proizvajalca podvozja.

Notranja osvetljava

Kabina vozila

Osvetljava se standardno samodejno vklopi ob odprtju vrat.
- Po potrebi lahko tudi opcijsko vklopite notranjo osvetljavo 
kabine (preberite navodila proizvajalca podvozja)

Prostori za opremo

Osvetljava prostorov za opremo, se samodejno vklopijo pri 
odpiranju rolet ali predalov oziroma loput, pod pogojem da je 
vklopljena dnevna osvetljava vozila.
–   Kontrolna sve  lka Osvetljava prosotorov za opremo [19] v kabi-
ni vozila se vklopi, pri odpr  h roletah ali loputah.

Osvetljava delovne površine (opcija)

Osvetljava delovne površine ter pri reševalni košari:
- Preklopno sikalo Osvetljava delovne površine [20] vklopite.
–   Osvetljava delovne površine se vklopi 
–   Kontrolna sve  lka v preklopnem s  kalu se vklopi 
- Preklopno s  kalo Osvetljava delovne površine  pri  snite še 
enkrat 
–   Osvetljava delovne površine se izklopi 

[19]   Kontrolna sve  lka Osvetljava prostora za opremo v kabini vozila

[20]   Preklopno s  kalo Osvetljava delovne površine, v kabini vozila
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OSVETLJAVA

Podvozje in nadgradnja

Delovni refl ektor

Delovni refl ektor vzamite iz prostora za orodje in names  te na 
nosilni trn nameščen na kabini vozila [21A].
V  kač  vodnika  priklopi    na  v  čnico  [178B] nameščeno na 
vozilu.
Delovni   refl ektor   vklopimo   in   izklopimo   s s  kalom na 
refl ektorju. Z ročico na refl ektorju izvajamo premike delovnega 
refl ektorja 

Intervencijska osvetljava

Intervencijska osvetljava zajema:
- dva gibljiva refl ektorja na lestveniku (22)
- en refl ektor na vrtenu lestvenika (23)
- en delovni refl ektor (RC 300) ali dva delovna refl ektorja (RC 
400) na sprednji strani reševalne košare (24A)
- Osvetljava delovne površine
- Osvetljava merilnika naklona
- Osvetljava krmilnega mesta
- Fiksno nameščeni bočni delovni refl ektorji v košari

[21] Na  č na kabini vozila (A), 24 V v  čnica (B)

[22] Refl ektor na lestveniku

[23] Refl ektor na vretenu lestve

[24] Delovna refl ektorja na sprednji strani košare
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OSVETLJAVA

Podvozje in nadgradnja

Vklop in izklop

    Pri  snite   pko  Osvetljava  (25)  na  krmilnih mes  h lestve.
– Vklopijo se vse serijsko nameščene luči za intervenciji.
– Pri   različno   vklopljenih   in   izklopljenih posameznih  
refl ektorjev,  se  najprej  vse izklopijo.

Ponovno pri  snite  pko Osvetljava.
-  Vsi refl ektorji se izklopijo.

Refl ektorji   intervencijske   osvetljave,   se   lahko vklopijo in 
izklopijo tudi posamezno.
Pri  snite  funkcijsko   pko  Vklop  refl ektorjev (26A)
-  Pojavi se podmenij Vklop refl ektorjev.
Pri  snite   funkcijske    pke  Delovni  refl ektor košara (26B), 
refl ektorji lestvenik (26C) ali refl ektor vreteno (26D).
- Izbrani refl ektorji se vklopijo.

Ponovno pri  snite funkcijsko  pko.
-  Izbrani refl ektorji se izklopijo.

Premik osvetljave na lestvi

Oba refl ektorja na lestveniku je možno premika  .
Pri  snite  funkcijsko   pko  Premik  refl ektorjev (27A).
- Pojavi se podmenij Premik refl ektorjev.
- Simbol  Premik  refl ektorjev  (27C),  služi orientaciji, pripadajoča 
funkcijska  pka ni ak  vna.
Pri  snite  funkcijski   pki  Gor  (27D)  ali  dol (27B).
- Refl ektorji se premikajo v izbrano smer
- Po daljšem pri  sku na funkcijsko  pko, se refl ektorji še nekaj 
časa premikajo, ko se  pka že spus  .
 

[25]Tipka Osvetljava

[26] Funkcijski simboli Vklop refl ektorjev (A), Delovni refl ektor 
košara (B), Refl ektorji lestvenik (C), Refl ektor vreteno (D)

[27] Funkcijski simboli Premik refl ektorjev (A), Premik dol (B), 
Orientacijski simbol (C), Premik gor (D)
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Refl ektorji 1000 W, 230 V (opcija)

Odprite na  čni trn
Names  te refl ektor 1000 W, 230 V na na  čni trn
V  kač refl ektorja spojite z 230 V v  čnico
- Refl ektor se vklopi
Refl ektor nastavljate z ročajem

Refl ektor je možno names    tudi na večnamensko točko za 
pritrjevanje na robu košare, vendar za to potrebujete posebni 
nastavek (opcija).

Za sočasno delo z dvema refl ektorjema potrebujete mos  ček za 
refl ektorje (opcija).
 Mos  ček  za refl ektorje names  te v večnamesnko točko na robu 
košare
Na mos  ček names  te dva refl ektorja
V  kača refl ektorjev spojite z v  čnico na levi in desni strani 
lestvenika
- Refl ektor se vklopi
Refl ektor nastavljate z ročajem

Delovni refl ektorji Xenon 24 V (opcija)

Delovni refl ektor Xenon 24 V, names  te na večnamensko točko na 
robu košare.
V  kač spojite z 24 V v  čnico.
Refl ektor  vklopite  in  izklopite  s  s  kalom  na ohišju refl ektorja 
ter z ročico na ohišju refl ektorja usmerite svetlobni snop

Fiksno nameščen refl ektor na košari RC 400  [28]:
Pri  snite  pko Osvetljava [29] na krmilnem mestu lestve.
–   Bočni refl ektor se vklopi skupaj z serijsko intervencijsko 
osvetljavo.
Ponovno pri  snite  pko Osvetljava.
–   Bočni refl ektor se izklopi ter sočasno tudi intervencijska 
osvetljava lestve.
ali
Pri  snite funkcijsko  pko  Vklop refl ektorja [30 A].
–   Pojavi se podmenij Vklop refl ektorjev.

Pri  snite funkcijsko  pko Sprednji refl ektor košara [30 B].
–   Bočni refl ektorji se sočasno vklopijo s sprednjim refl ektorjem
Funkcijsko  pko ponovno pri  snite.
–   Bočni in sprednji refl ektorji se izklopijo.

[28] Fiksno nameščeni bočni refl ektorji (A) na košari RC 400

[29]   Tipka Osvetljava

[30]   Funkcijske  pke  Vklop refl ektorja (A),  Sprednji 
refl ektor košara (B)

OSVETLJAVA

Podvozje in nadgradnja
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TEHNIČNA OPREMA

Podvozje in nadgradnja

Kompresor za vzdrževanje tlaka v zavorah 
(opcija)

Vozilo se lahko po naročilu opremi z dodatnim kompresorjem, ki 
vzdržuje zračni tlak v zavornem sistemu. Vozilo je s tem sistemom 
tudi po daljšem časovnem obdobju nedelovanja, takoj pripravljeno 
na izvoz.

Oskrba z električno napetostjo

Za podrobnos   v zvezi z oskrbo z električno napetostjo sistema, 
glej poglavje Električna naprava –izmenični tok – zunanja oskrba.
- Pri priklopljenem sistemu zunanjega napajanja vozila, v kabini 
sve   kontrolna sve  lka Zunanjo napajanje [32] (opozorilna sve  lka 
sve   tudi ko vozilo nima kontakta).

Vklop in izklop 

Kompresor se vklopi in izklopi  z vrtljivim s  kalom [31]

Podvozje z zračnim vzmetenjem (opcija) 

Sistemi ECAS in ENR

Pri vozilih, katera imajo zračno vzmetenje, lahko voznik spreminja 
višino vozila oziroma odmik pod vozišča. Po normah je potrebno 
upošteva  , da ima vozilo drugačne vozne lastnos   in učinkovitos   
zaviranja kot pri klasični nastavitvi za vožnjo. 

 OPOZORILO!
 Obstaja nevarnost hujše nezgode!

Pri odstopanjih nastavitev od klasične nastavitve vzmetenja: 
Način vožnje in hitrost vožnje prilagodi   na nastavljeno vzmetenje, 
predvsem med intervencijsko vožnjo.
Nasvete in napotke v zvezi z zračnim vzmetenjem preberite v 
navodilih proizvajalca podvozja.

Za nemoteno delovanje in nadzor nad samim podpiranjem 
vozila za uporabe lestve, je potrebno zračno vzmetenje pred tem 
nastavi   na normalen položaj.
Pred vklopom stranskega odgona za delovanje lestve, preklopite 
zračne vzmetenje v normalen nivo. Več o tem preberite v poglavju 
Podpiranje – pred uporabo

 Dokler je stranski pogon za delovanje lestve ak  ven, se  
 zrak ne dovaja v sistem zračnega vzmetenja

[31]   Vrtljivo s  kalo kompresorja

[32]   Kontrolna sve  lka   Zunanjo napajanje
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Polnjenje zraka iz zunanjega vira (opcija)

Tehnika

V področju vstopne stopnice voznika, je nameščena spojka za 
polnjenje zraka iz zunanjega vira [33 A].S priklopom na sistem 
zunanjega vira, se zagotavlja,da je vozilo vedno pripravljeno za 
takojšen izvoz, saj ima sistem zračni zavor dovolj zračnega tlaka. 
Polnilni sistem zraka se lahko kombinira tudi s polnilnim sistemom 
24 V DC. Po potrebi lahko naročite ustrezen v  čni del za polnjenje 
električne napetos   iz zunanjega vira, pri Iveco Magirus 

Opcijsko je možno names    tudi blokado izvoza, v kolikor je še 
vedno nameščen polnilni vodnik za električno napetost vozila. Pri 
vozilih, ki so opremljeni s sistemom Re  box, se izklop polnjenja 
opravi samodejno ob zagonu vozila.

Oskrba z zračnim tlakom

Minimalni ali maksimalni polnilni tlak prosimo dosledno 
upošteva  .
–   Upoštevajte podatke na tablici (33) pri polnilni v  čnici  

Po uporabi 

Po izvleku polnilnih vodnikov, je potrebno v  čnico ustrezno 
zapre   s pripadajočim pokrovom. 

[33]   Polnilni priključek za polnjenje zraka iz zunanjega vira 
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Krmiljenje podpornikov

Pregled

 OPOZORILO!
 Možnost nezgode z nepravilnim načinom dela!

V naslednjem tekstu se navaja samo pregled krmilnih elementov. 
Za varno delo je potrebno natančno poznavanje naprave in 
delovnih korakov.
 Uporaba podpornikov je dovoljena samo če so upoštevane vse 
informacije iz teh navodil ter
če so izpolnjeni vsi varnostni elemen  .
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Krmiljenje podpornikov

A Rumena kontrolna LED luč  Obratovanje naprave
– Sve   pri pravilni postavitvi vozila in nivelaciji ter zadostnem 
s  ku s tlemi.
– Utripa, takoj ko eden izmed podpornikov izgubi s  k s tlemi, 
ni zadostnega odmika od tal, košara ni postavljena v pravilni 
položaj ter če se zatezni sistem za vzme   ni izključil.
– Ugasne pri pripravljenos   za vožnjo.

B Zasilno STOP s  kalo
– Prekine vse delovne gibe podpornikov, izklopi motor vozila ter 
sproži alarm.

C Krmilna palica
– Krmili gibe podpornikov z upravljanjem ročno.

D Tipka Podpornik spredaj z zeleno kontrolno LED lučjo
– Izklopi in vklopi sprednji podpornik.
– LED luč sve   pri vklopljenem podporniku, pri izklopljenem 
podporniku pa ugasne.

E Tipka Podpornik zadaj z zeleno kontrolno LED lučjo
– Izklopi in vklopi zadnji podpornik.
– LED luč sve   pri vklopljenem podporniku, pri izklopljenem 
podporniku pa ugasne.

F Tipka ni zasedena

G Tipka Vse podpornike dvigni   in pospravi  
– Avtomatsko dvigne in pospravi vse podpornike
- Ak  vno samo pri posebni izvedbi. Standardna izvedba je 
podpiranje vsake strani posebej.

H Tipka Vse podpornike izvleč   in spus   
– Avtomatsko podpiranje vseh ak  viranih podpornikov
- Ak  vno samo pri posebni izvedbi. Standardna izvedba je 
podpiranje vsake strani posebej.

I Tipka Podporniki zadaj z zeleno kontrolno LED lučjo
– Vklopi in izklopi zadnje podpornike
- LED se vklopi pri vklopljenih, pri izklopljenih se pa LED izklopi

 Krmilni  mes    za  podpornike  so  vklopljeni  samo    
 takrat,  ko  je  vklopljen  odgon  vozila  in  s
 podporniki  pravilno  pospravljeni.  Krmilno  mesto    
 na  levi  zadnji  strani  nadgradnji  je  iden  čno   
 desnemu (opisanemu).
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Podpiranje vozila

PODPORNIKI

Pri Vario podpiranju, prenašajo hidravlično izvlečni podporniki 
(35B) podporne sile na tla. Skupaj s senzorji za tlak koles in tlak 
podpornih krožnikov je zagotovljen enakomerni in brezhibni s  k s 
tlemi, kateri se nenehno nadzira.
Podporniki se lahko neodvisno premikajo posamezno na različno 
širino podpiranja. Podpiranje se izvede brezstopenjsko. Glede 
na širino podpiranja sistem določi maksimalni doseg lestve. Pri 
tem se širina podpiranja maksimalno izkoris  . Podpornike je 
možno premika   v parih ali posamično. S tem se širina podpiranja 
prilagodi trenutno postavitveni površini. Podporniki omogočajo 
podpiranje v razgibanem terenu, in s pomočjo podpornikov je 
možno izravna   razliko v terenu do 500 mm. Maksimalni ver  kalni 
dvig oziroma razlika med diagonalnimi podporniki tako znaša do 
850 mm. 

SISTEM ZA ZATEZOVANJE VZMETI

Pred postopkom podpiranja s podporniki, se s pomočjo hidravlike 
sproži sistem za zatezanje vzme  . Kolesa kljub temu ostanejo 
vedno v s  ku s tlemi in s tem povečajo stabilnost vozila in 
preprečijo stranski premik vozila med delom z lestvijo.

KRMILJENJE

Dve krmilni mes   na zadnji strani nadgradnje levo in desno (35A).

[35] Vario podporniki s krmilnimi mes   (A) in podporniki (B)
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Podpiranje vozila

Izbra   ustrezna mesta za postavitev

 OPOZORILO!
 Nevarnost poškodb in nezgod!

Neustrezna     podlaga     lahko     privede     do nestabilnos   vozila 
– lestve!
- Mesto postavitve izbra   tako, da nas kasneje ne  ovirajo in 
ogrožajo električni   vodniki.   V   kolikor   to   ni možno,  je 
potrebno upošteva   ustrezne   varnostne   razdalje   –   glej
poglavje Lestev – Za vašo varnost. 
- Vozilo postavite čim bližje objektu 
- Vozilo postavite tako, da je možno izves   pri maksimalno 
dvignjeni lestvi še obračanje lestve za  90° 
- Po možnos   poiščite ravno postavitveno površino 
- Nadzirajte naklon vozila 
- Poiščite ustrezno postavitveno površino dokler ne dosežete 
naklona vozila z manj kot 10°
- Vozilo in postavitveno površino ustrezno zavarujte 
- Pri postavitvi na prometnih poteh, vozilo ustrezno označite še z 
modrimi lučmi in smerniki 
- Pazite na to, da so vsaj podporniki v smeri delovanja lestve 
maksimalno raztegnjeni in podpr   in s tem zagotovi   v smeri 
delovanja maksimalne dosege lestve-  
- Poiščite trdno podlago za kolesa vozila ter za podpornike lestve. 
- Po potrebni podložite kolesa in podpornike z zato namenjenim 
lesom na nadgradnji. 
- Podpornike ni dovoljeno podlaga   z več sloji ali kosi lesa 
- Pri zaledeneli podlagi pod krožnike podpornikov nanesite pesek 
ali sol za večjo trdnost naleganja podpornikov. 
- Preverjajte podlago med postopkom podpiranja 
- Preverjajte podlago med delovanjem lestve
- Preverjajte podložen les pod podporniki med delovanjem 
 

Pazite na izpušne pline

 OPOZORILO! 
 Izpušni plini so strupeni

Pred vklopom stranskega odgona, names  te podaljšek izpušne cevi!

Opazujte podpornike

 OPOZORILO!
 Nenadzorovani premiki podpornikov, lahko poškodujejo  
 osebe ali predmete!

Pred  vsakim  premikom  podpornikov, zagotovite, da se v delovnem 
področju ne nahajajo osebe ali predme  
Med premikom podpornikov, je potrebno podpornike nadzira  
podpornike krmilite s potrebno previdnostjo, posebno v bližini oseb 
ali predmetov.

Zasilni pogon

Hidravlični motorni zasilni sistem zagotavlja tako pri izpadi elektrike 
kot tudi pri izpad primarne hidravlične oskrbe, da lahko v zasilnem 
delovanju pospravite oziroma zložite podpornike v transportni 
položaj.  
Glej poglavje Zasilni pogon – izpad glavnega hidravličnega sistema 
ter  poglavje zasilni pogon – izpad krmilne elektrike
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Podpiranje vozila

Zasilni izklop

Zasilno stop s  kalo

V  sili  se  lahko  vsak  delovni  gib  nemudoma prekine.
Zasilna STOP s  kala na zadnjem delu nadgradnje ak  vni samo pri 
procesu podpiranja. Na obratovanje lestve nimajo vpliva.

 
Vklop zasilnega STOP s  kala (36)
- Prekine se oskrba z električno energijo
- Vsak premik podpornikov se prekine
- Motor vozila se izklopi
- Elektronski   varnostni   signal   prikazuje katero s  kalo se je 
vklopilo
- V  displeju  se  z  tekstom  prikaže,  katero zasilno s  kalo se je 
vklopilo.

V  kolikor  se  je  vklopilo  zasilno  STOP s  kalo, je nadaljne delo 
s podporniki mogoče samo potem, ko se zasilno STOP s  kalo 
odklene.
 
Zasilno  STOP  s  kalo  obrnite  v  smeri puščice – desno (36A) ter 
ga izvlečite (36B)
 - V kabini vozila ponovno zaženite motor

Prekinitev delovanja

Krmilno ročico [37 A] spus  te.
–   Vsak delovni gib podpornikov se prekine 
–   Krmilna ročica se samodejno povrne v izhodiščni nični položaj

Ko podporniki odesežejo podlago in ustrezni tlak ter ko podporniki 
dosežejo transportni položaj se delovanje samodejne prekine. 

[37]  Krmilna ročica (A)

[36] Zasilno STOP s  kalo
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Podlaga
Izberite ustrezno postavitveno površino, glej poglavje Podpiranje 
– Za vašo varnost 

 OPOZORILO!
 Nepravilna ali neutrjena podlaga, lahko privede do   
 nestabilnos   in do prevrnitve lestve!

Zadnjo os vozila ne smemo postavlja   na mehko podlago, na 
pokrove jaškov, na kinete, plošče ipd. Glej sliko 38
Podlago med delovanjem lestve ves čas nadzira    

Za zmanjšanje pri  ska na podlago:
Uporabljajte zato namenjene lesene podloge

Podpornikov ne podlagajte z več sloji lesa [38 C].Med intervencijo 
se lahko posamezni podpornik kratkoročno dvigne in podloženi les 
se premakne, posledično pade stabilnost vozila 
Varno in pravilno podpiranja vozila, ima prednost pred 
maksimalno širino podpiranja [38 A].

Največja obremenitev podpornih krožnikov se   ne doseže s 
podpiranjem temveč pri maksimalnem dosegu lestve.

Vozilo postavite samo na trdo podlago [38 D].
–  Pri  sk na podlago pod krožniki podpornikov znaša maksimalno  
80 N/cm2.
–   Ustrezna podlaga je: asfalt, beton, utrjene površine iz peska ali 
podobno

Dovoljeni pri  sk na podlago:  

    Vrsta podlage                       Primer                         Dovoljen

        neutrjena                  Pesek, makedam,             10 – 30 N/cm2
                                            glina, zemlja, ipd..

      Utrjena brez                 Plošče  in različni          50 – 70 N/cm2
            vezave                                tlakovci

        Utrjena z                        Asfalt, Beton        < 80 N/cm2
          vezavo

[38]   Situacije podpiranja
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Pri neutrjeni podlagi:

Uporabite les za podlaganje koles [39].
Pod podpornike podložite les za podlaganje [40] za povečanje 
površine naleganja..

 
Pri zamrznjeni podlagi:
- Pod zadnja kolesa in podporne krožnike nasujte pesek ali drug 
oprijemljiv sipki material.
- Pod zadnja kolesa podložite še podložne zagozde.
- Postavitvene   površine   z   naklonom   se izogibajte

Podlago nadzirajte med delovanjem
–   asfalt ali druge podobne podlage se lahko pole   segrejejo in 
spremenijo trdnost
–   neutrjene površine se lahko zaradi dežja ali gasilne vode 
zmehčajo in spremenijo trdnost   
–   Zamrznjena podlaga se lahko zaradi delovanja motorja prične 
tali   in izgubi trdnost 

Uporabljajte samo nepoškodovane podpornike ter les za 
podlaganje.
- Podporni krožniki ter podloge iz lesa je potrebno očis    in 
prepreči   nabiranje olja, leda, zemlje in drugih stvari ki bi 
povzročile drsenje in premik ob uporabi

- Vozilo postavljajte samo na podlago z ravno in čisto površino 
Pri grobi ali neravni podlagi uporabite podloge iz lesa 

Podloge pod podpornike postavite tako kot je prikazano na sliki  
[41].

[39]   Podložni les za kolesa

[40]   Podloge iz lesa za podpornike

[41]   Položaj krožnikov podpornih nog na leseni podlogi



55
IVECO MAGIRUS

PRED UPORABO

Podpiranje vozila

Nagib terena

 OPOZORILO!
 Močnejše naklone terena ogrožajo ljudi na lestvi kot   
 tudi stabilnost same avtolestve!

Izberite postavitvene površine z minimalnim nakonom
–   Pri naklonu od  3° naprej, se maksimalni doseg lestve, 
samodejno zmanjša
–   Naklon postavitvene površine do 10° se samodejno 
izravnajo s pomočjo samodejnega sistema nivelacije letsve 
–   Pri naklonih terena višje od 10° (ustreza  17,6 % nagibu) je 
stabilnost avtolestve ogrožena
–   Pri naklonu višjem od  14° je delovanje lestve 
onemogočeno 
Spremljajte naklon samega vozila že pri postavitvi, na vodni 
tehtnici v kabini [42].
Podložite zagozde na zadnja kolesa vozila.
Po potrebi podložite še krožnike podpornikov.
 

Podlaganje podpornikov 

V kolikor ni možno izbra   boljše postavitvene površine in je 
naklon za delovanje neustrezen, potem je možno podloži   
podpornike in s tem pridobi   nekaj stopinj izravnave naklona:
Podložni les postavite pod posamezne podpornike in s tem 
izravnajte teren 

Zagotovite da je podložni les dovolj močen da zdrži pri  ske in 
obremenitve.

Podpornike ni dovoljeno podlaga   z več sloji lesa ali drugega 
materiala. Med obratovanjem se lahko en podpornik deloma 
dvigne in podporni material se premakne ali izpade, kar lahko 
povzroči prevrnitev vozila.  
Med obratovanjem lestve, večkrat preverite podlogo 
podpornikov.

Podpiranje v bližini jame ali neutrjenega naklona terena 
Upoštevajte minimalni odmik od podpornika do jame ali 
naklona. 
–   Odmik od roba jame ali naklona od podpornika je prikazan 
na sliki 44. Podpornik (44A) mora bi   od roba odmaknjen 
minimalno za globino (44B) jame ali naklona. 

[44]   Podpiranje v bližini jame ali naklona 

[42]   Vodna tehtnica

[43]   Opozorilo v kabini vozila Maksimalni naklon postavitvene 
površine10°
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Stranski odgon

Vklop

Predpogoj:
–   Vozilo miruje
–   Menjalnik v nevtralnem položaju
–   Ak  virana ročna zavora
–   4-kolesna ročna zavora (opcija) ak  virana

Dodatno pri vozilih z zračnim vzmetenjem:
 OPOZORILO!
 Avto lestev lahko med delovanjem zdrsne in se prevrne! 

Funkcija in nadzor nad podpiranjem, je nastavljena na tovarniško 
nastavitev zračnega vzmetenja.
Pred vklopom stranskega odgona, nastavite zračno vzmetenje v 
osnovni položaj

–   Ustrezna kontrolna sve  lka v kabini vozila se izklopi. Glej 
navodila proizvajalca podvozja. 

Vozila z ročnim menjalnikom:
Pri  snite sklopko v kabini vozila
S  kalo   za   odgon   (45A)   prestavite   v položaj I.
- s  kalo se zaklene
- stranski odgon se vklopi
- kontrolna sve  lka Stranski odgon vklopljen (45B) v kabini vozila 
se vklopi.
- kontrolna  sve  lka  za  varnostne  smerne kazalce se vklopi
0 / 1
 
Vozila z samodejnim menjalnikom ali polovičnim samodejnim 
menjalnikom: 
S  kalo  Stranski odgon [46 A] ak  vira  .
–   Menjalna ročica se samodejno zaklene.
–   Stranski odgon se vklopi.
–   Kontrolna sve  lka  Stranski odgon vklopljen [46 B] v kabini 
vozila, se vklopi.

Samodejni pregled lestve in vklop

Do samodejnega preverjanje lestve, ne pri  skajte nobenih s  kal 
ali ročic 
–   Lestev je po vklopu stranskega odgona, v fazi preverjanja 
sistemov in vklopa. Po zvočnem signalu in opozorilu z zvoncem 
se lestev pregleduje (ca. 1 sekundo) ter se nato vklopi in omogoči 
delovanje 
–   Na ekranu se pojavi tekst: PREGLEDANO IN PRIPRAVLJENO ZA 
DELOVANJE 
Dodatne informacije za samodejni pregled lestve najdete v 
poglavju Lestev – Za vašo varnost 

[45]  Ročni menjalnik: vrtljivo s  kalo  Stranski odgon (A), kontrol-
na sve  lka – Stranski odgon vklopljen  (B)

[46]   Samodejni menjalni ali polovični samodejni menjalnik:
S  kalo Stranski odgon (A), Kontrolna sve  lka Stranski odgon 
vklopljen  (B)
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Maksimalno delovno področje

Za maksimalni delovno področje 360°:
Vse š  ri podpornike maksimalno izpelja  .

V kolikor to ni možno:
Posamezne    podpornike    izpelja      do maksimalnega položaja
-   Krmilni  sistem  se  samodejno  omeji  v predelu, kjer podpiran-
je ni maksimalno
Pazite na to, da je podpiranje maksimalno vsaj v  sto smer, kjer 
boste lestev opera  vno uporabljali – v smeri objekta, s tem 
omogočite maksimalne doseg lestve vsaj v smeri posredovanja.

Izvlek in spust 

 POZOR!
 Podpornike lahko med premikom, koga poškodujejo ali  
 naredijo materialno škodo! 

–  Podporniki na vsaki strani se najprej izvlečejo na minimalno 
širino podpiranja, preden se lahko pričnejo spušča   na podlago 
–   V primeru okvare senzorja se lahko minimalna širina podpiran-
ja spremeni in podaljša
Pred premikom podpornikov iz transportnega položaja, 
se je potrebno prepriča  , da na po   ni oseb ali drugih ovir 

Funkcija izklopa

Če se krmilna ročica izpus  : 
–  se vsak delovni gib nemudoma prekine 
–  krmilna ročica se samodejno vrne v izhodiščni položaj 

Pri do  ku podlage z enim podpornikom: 
–   Postopek izvleka se prekine 
Ostale podpornike po potrebi ročno krmili   v želeni položaj (glej 
poglavje podporniki).

Pri doseženem pri  sku na podlago: 
–   Postopek podpiranja se samodejno prekine 
Izpus  te krmilno ročico  
–   Krmilna ročica se samodejno vrne v izhodiščni položaj
–   Obra   motorja se spus  jo na pros   tek
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Ročno

Podpornike  po  potrebi  izklopite  oziroma vklopi  .
Krmilno   ročico   (52A)   na   vsaki   strani vozila, premaknite gor in 
nato pro   vozilu.
– Vsi  ak  virani  podporniki  se  dvignejo  in uvlečejo
-  Reševalna košara se samodejno pospravi v transportni položaj
-   Rumena kontrolna LED Podporniki (52B) utripa.

Krmilno ročico na nasprotni strani vozila premaknite gor in pro   
vozilu.
- Podporniki  na  tej  strani  se  dvignejo  in uvlečejo
- Takoj ko so dvignjeni podporni krožniki se spros   sistem za 
zatezanja vzme  .
- Rumena kontrolna LED se izklopi, ko so
vsi 4 podporniki v transportnem položaju, košara v transportnem 
položaju ter ko je sproščen sistem za zatezanja vzme  
-  Varnostne utripajoče luči na podpornikih se  izklopijo, takoj ko 
so v transportnem položaju.
- Rdeča  kontrolna  sve  lka  v  kabini  vozila (53) se izklopi
- Spus  te krmilno ročico.

Avtoma  k

Pri  snite     pko    Stranske    podpornike dvigni   in uvleč   (54A).
-  Podporniki  na  izbrani  strani  vozila  se dvignejo in uvlečejo.

Avtomatski postopek se prekine, takoj ko spus  te  pko.

Popolna avtoma  ka
Pri  snite in držite  pko Podpornike dvigni   in uvleč   (54A)
Opazujte    delovno    področje    vseh    4 podpornikov
-   Vsi š  rje podporniki se pospravijo

[52]   Krmilna ročica (A), rumena kontrolna LED Podporniki (B)

[53]   Rdeča kontrolna sve  lka Podporniki  v kabini vozila 

[54]   Tipka Dvig in zlaganje podpornikov (A), Tipka  Izvlek in spust 
podpornikov (B)
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OBRATOVANJE

Podpiranje vozila

Popolna avtoma  ka (dodatna oprema dovoljena samo v 
nekaterih državah)

Opcijsko se lahko podporniki izvedejo s popolno avtoma  ko za 
sočasno delovanje vseh š  rih podpornikov. 

 OPOZORILO!
 Nenadzorovani podporniki med njihovim delovanjem,  
 lahko povzročijo hujše telesne poškodbe in materialno  
 škodo!

Delovno področje vseh š  rih podpornikov, ves čas med 
obratovanjem nadzira  , po potrebi z dodatnim gasilcem ki 
spremlja podpornike na eni strani.
Pri  snite  pko Izvlek podpornikov in spust podpornikov [49 B] in 
jo držite pri  snjeno.
–   Vsi š  rje podporniki se pričnejo sočasno izvlači   ter spušča   v 
končni položaj.

 V primeru da spus  te  pko, se postopek samodejnega  
 postavljanja podpornikov prekine.

V kolikor eden izmed krožnikov podpornikov,doseže podlago: 
–   Samodejni postopek postavljanja se nemudoma prekine.
Izvlek in spust ostalih podpornikov bo potrebno izves   ročno (glej 
poglavje Podporniki – ročno krmiljenje)

 

Izklop posameznih podpornikov 

 Po vklopu stranskega odgona, so vsi podporniki ak  vni.  
 V kolikor se na krmilni eno   priakzuje da sta oba   
 podpornika na eni strani ak  virana, se bosta   
 oba sočasno izvlekla ter spus  la na podlago. 

Pri  snite  pko Podpornik spredaj [50 A] ali Podpornik zadaj [50 
B].
–   Izvlek in uvlek izbranega podpornika, je sedaj izklopljen: spust 
ali dvig podpornika pa je še vedno omogočen.

 Izklopljen podpornik, je potrebno pred pospravljanjem  
 ponovno ak  vira  .

Ponovno pri  snite  pko Podpornik spredaj ali Podpornik zadaj.
–   Ustrezen podpornik se ponovno ak  vira. 
–   Zelena kontrolna LED na  pki se vklopi.

[50]   Tipka Podpornik spredaj (A),  pka Podpornik zadaj (B)
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Ustavitev premika košare

Pri podpiranju vozila, se košara samodejno prične premika   v 
svoj delovni položaj, pri pospravljanju podpornikov pa se košara 
samodejno zloži v trnasportni položaj. 
To samodejno premikanje košare se lahko preko funkcije Premik 
košare STOP, prekine v katerem koli položaju košare v procesu 
postavljanja ali pospravljanja.

Primer:
Za premik lestve na drugo postavitveno mesto, ni potrebno 
pospravlja   košare in s tem pridobimo nekaj dragocenega časa 
pri ponovni postavitvi naprave. Strojnik lahko v ta namen pri 
pospravljanju prekine pospravljanje košare s pri  skom na  pko 
[51A].
– Košara se ustavi v trenutnem položaju. vse dokler se podporniki 
pospravljajo ung.
– Zelena kontrolna sve  lka [51B] se ugasne.
Ponovno pri  snite  pko Premik košare STOP.
– Samodejno gibanje košare se ponovno vklopi.
– Zelena kontrolna LED sve  .

Dvig in uvlek

 Prosimo upoštevaje
 NEVARNOST!
 Povečana možnost poškodb za osebe v reševalni košari!
 Pri pospravljanju podpornikov se reševalna košara 
samodejno prične pospravlja   v transportni položaj. Pred 
pospravljanjem, je potrebno preveri   ali je košara prazna (osebe 
in oprema) ter zapre   in zavarova   vsa vrata v košari.

 Pri vozilih z zračnim vzmetenjem, prosimo upoštevajte:

Tako dolgo kot je vklopljen stranski odgon, se v sistem vzemetenja 
ne dovaja zraka. Med samim delovanjem lestve, se lahko dogodi, 
da zračni sistem vzmetenja izgubi del tlaka. Predvsem če je vozilo 
bilo dlje časa v uporabi lestve in sistem ni napajal zračnih vzme   
se lahko zgodi, da po pospravljanju podpornikov, samo vozilo ni 
v enakem transportnem položaju kot pred postavitvijo. Zato se 
zgodi, da takoj po izklopu in ponovnem vklopu stranskega sistema, 
ne bo možno lestve postavi   - postavi   podpornikov. 

Če se podporniki pospravijo po daljšem obratovanju lestve je 
potrebno: 
Nemudoma izklopi   stranski odgon.
– Zračne vzme   se ponovno pričnejo polni   in se postavijo v 
osnovni transportni položaj

[51] Tipka premik košare STOP (A) s kontrolno LED (B)

OBRATOVANJE

Podpiranje vozila
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Ročno

Podpornike  po  potrebi  izklopite  oziroma vklopi  .
Krmilno   ročico   (52A)   na   vsaki   strani vozila, premaknite gor in 
nato pro   vozilu.
–   Vsi  ak  virani  podporniki  se  dvignejo  in
uvlečejo
- Reševalna košara se samodejno pospravi v transportni položaj
- Rumena kontrolna LED Podporniki (52B)
utripa.

Krmilno ročico na nasprotni strani vozila premaknite gor in pro   
vozilu.
- Podporniki  na  tej  strani  se  dvignejo  in uvlečejo
- Takoj ko so dvignjeni podporni krožniki se spros   sistem za 
zatezanja vzme  .
-  Rumena kontrolna LED se izklopi, ko so
vsi 4 podporniki v transportnem položaju, košara v transportnem 
položaju ter ko je sproščen sistem za zatezanja vzme  
- Varnostne utripajoče luči na podpornikih se  izklopijo, takoj ko 
so v transportnem položaju.
- Rdeča  kontrolna  sve  lka  v  kabini  vozila (53) se izklopi
Spus  te krmilno ročico

Avtoma  k

Pri  snite     pko    Stranske    podpornike dvigni   in uvleč   (54A).
-     Podporniki  na  izbrani  strani  vozila  se dvignejo in uvlečejo.

Avtomatski postopek se prekine, takoj ko spus  te  pko.

Popolna avtoma  ka
Pri  snite in držite  pko Podpornike dvigni   in uvleč   (54A)
Opazujte    delovno    področje    vseh    4 podpornikov
-  Vsi š  rje podporniki se pospravijo

[54]   Tipka Dvig in zlaganje podpornikov (A), Tipka  Izvlek 
in spust podpornikov (B)

[53]   Rdeča kontrolna sve  lka Podporniki  v kabini vozila 

[52]   Krmilna ročica (A), rumena kontrolna LED Podporniki (B)

OBRATOVANJE

Podpiranje vozila
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 OPOZORILO!
 Nevarnost padca!
 Ne gibajte se po nadgradnji, lestvi in košari, med   
 vožnjo vozila

 OPOZORILO!
 Možnost poškodb ali ogrožanja drugih udeležencev v   
 prometu! 
 Vse naprave in opremo po uporabi names  te v zato 
namenjene predale ali druga pritrdišča. To posebno velja za 
opremo, katera    je    nameščena    na nadgradnji – podestu, 
košari in v kabini vozila.
Vse  povezave  z  vozilom  (cevi,  kabli, vrvi,…) pred vožnjo 
odklopi   od vozila.
Pospravite   podpornike  –  glej  poglavje Podporniki
Izklopite stranski odgon – vozila z ročnim menjalnikom:
Pri  snite sklopko.
Obrnite vrtljivo s  kalo Stranski odgon v položaj 0.
–   Krmilna ročcia se zablokira.
–   Stranski odgon se izklopi.
–   Kontrolna sve  lka  Stranski odgon vklopljen  v kabini vozila se 
ugasne.
Spus  te sklopko.

Stranski odgon pri vozilih s samodejnim in pol samodejnim 
menjalnikom::
Ak  virajte s  kalo Stranski odgon.
–   Izbirna ročica se blokira.
–   Stranski odgon se  izklopi..
–   Kontrolna sve  lka  Stranski odgon vklopljen  v kabini vozila se 
ugasne.

 4-kolesno ročno zavoro (opcija) izklopi  

 Pri vozilih z samodejnim menjalnikom: 
 Vklop v kabini vozila je mogoč samo takrat ko so   
 podporniki popolnoma pospravljeni v transportni   
 položaj in kontrolna sve  lka (55) ugasne

PO UPORABI

Podpiranje vozila

[55] Kontrolna lučka za podpornike v kabini
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Pred vožnjo:

Pospravite izpušno cev.
Zaprite predale in rolete.
–   Oranžna kontrolna sve  lka (56A) v kabini vozila ugasne.
–   Kontrolna sve  lka v kabini vozila Košara ni v transportnem 
položaju/Vozilo ni v transportnem stanju [56 B] ugasne.
Names  te   vse   zaščitne   prevleke   na krmilnih mes  h, elektro 
agregatu.

Z obhodom vozila se prepričajte::
– če so podporniki pravilno zloženi
– če so vzme   sproščene
– če je košara v transportnem položaju
– če so vse povezave z vozilom snete (cevi, kabli,...)

Pospravite   podložne   kline   in   lesene podložne deske
Spros  te ročno zavoro
Nekaj    metrov    prestavite    vozilo     in pospravite podložne 
deske izpod koles 

Zaprite prostore za opremo.
–   Kontrolna sve  lka Osvetljava prostori za opremo [56A] ugasne.
–   Kontrolna sve  lka Košara ni v transportnem položaju/Vozilo ni 
v transportnem stanju [56B] ugasne.

Po vsaki uporabi:
Preverite in preglejte (op  čno) vse dele naprave, posebno lestev,     
košaro, hidravlične povezave in druge dele.
 

[56]   Kontrolna sve  lka v kabini vozila: Osvetljav prostori za 
opremo (A) in Košara ni v transportnem položaju/Vozilo ni v 
transportnem stanju (B)

PO UPORABI

Podpiranje vozila
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GLAVNO KRMILNO MESTO

Krmilna mesta nadgradnja

[57]   Glavno krmilno mesto

 OPOZORILO!
 Možnost nezgod zaradi nestrokovnega načina uporabe!  
 Sledeče se prikaže pregled krmilnih elementov.  Za  varno   
 uporabo  je  potrebno  natančno  poznavanje  vseh  
krmilnih  postopkov,  kar omogoča varno uporabo lestve!
 Lestev uporabljajte samo, če ste prebrali vse potrebne 
informacije in ste jih razumeli.
- Uporaba  lestve,  košare,  monitorja,  osvetljave,  elektro  
agregata,  je  v  sledečih  poglavjih podrobno opisano.

Pregled
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GLAVNO KRMILNO MESTO

Krmilna mesta nadgradnja

A  Krmilni element z ekranom (glej tudi [58])
–   Krmilna enota z barvnim ekranom, nastavljiv

B    Vodna tehtnica z kotomerom 
–   Prikaz bočnega nagiba 

C  Mikrofon govorne naprave

D  Krmilna ročica za 
- izvlek in uvlek lestve
- pregibna roka dvig/spust
- z vgrajeno  pko Omejeno obratovanje košare ter
Govor za govorno napravo

E    Krmilna ročica za vrtenje, dvig in spust lestve
- z vgrajeno  pko Omejeno obratovanje košare ter
Govor za govorno napravo

F   Zasilno STOP s  kalo
G  Druga govorna naprava za radijsko zvezo  (opcija)
H  Kotomer
I    Zvočnik govorne naprave

J   Ogrevanje  sedeža  s  samodejno  nastavitvijo temperature

K   Električna nastavitev sedeža 

L   Glavno nožno s  kalo – “Totman s  kalo”
- vklopi krmilno mesto

M  Ročica za zasilno obratovanje
- Vklopi zasilno obratovanje podpornikov ali lestve
-  Izklopi   vse   varnostne   elemente   lestve   in podpornikov

Električna nastavitev sedeža 

Komfortno sedenje na glavnem krmilnem mestu, predvsem pri 
daljših intervencijah pri delovanju lestve pod visokim naklonom. 
Pri  snite preklopno s  kalo spredaj 
–   Sedež se premakne naprej 
Pri  snite preklopno s  kalo zadaj 
–   Sedež se nagne nazaj 

Nastavitev je možna do  ca. 15 °, pogon je varovan s končnimi 
s  kali, ki preprečijo preobremenitev.  Za preprečitev trkov z 
stranskimi zaščitnimi stenami ter krmilnim mestom, se sedež 
pri nagibu pod kotom 10° se sedež samodejno prestavi v njegov 
izhodiščni položaj. Po tem manevru se nagib samodejno blokira 
kadar se dela v teh postavitvah lestve. 
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GLAVNO KRMILNO MESTO

Krmilna mesta nadgradnja

[58]   Krmilna enota (ekran ima na sliki simbolični prikaz)

A Tipka Izravnava nivoja z zeleno kontrolno LED
- Vklopi samodejno nivelacijo

B Tipka Poravnava lestvenikov z rumeno kontrolno LED
- Vklopi samodejno poravnavo lestvenikov – klinov

C Tipka Osvetljava
– Vklopi vso razsvetljavo na napravi (košara, lestev,)
– Sinhronizira vklop posameznih refl ektorjev.

D Tipka Motor Start/Stop
– Vklopi motor vozila.

E Tipka Meni.
- Preklaplja med glavnimi meniji
- Preklaplja med podmeniji nazaj v do  čni glavni menij

F Funkcijska  pka
– Z menjavo podmenijev imajo  pke različne funkcije.

G Funkcijski simboli
– Prikazujejo funkcijo  pke v trenutnem meniju.

H PalIčni prikaz obremenitev
– Prikazuje trenutno obremenitev s paličnim prikazom.
– Prikazuje razliko do dovoljene preobremenitve

I Palični prikaz dosega – bočnega odmika
– Prikazuje razliko do dovoljenega dosega

J Tekstovni prikaz
– Prikazuje tekstovni prikaz situacije ter napake ali motnje in opiše 
naslednji korak z lestvijo.
– Glede na izvedbo se lahko zamenja jezikovno verzijo.

K Prikaz dosega, višine in dolžine
– Prikazuje maksimalne aktualne vrednos   horizontalnega dosega, 
reševalno višino in dolžino lestvenika.

L Kontrolni simboli
- Prikazujejo trenutno stanje med obratovanjem ter opozarjajo

M Grafi čni prikaz
– Prikazuje maksimalne aktualne vrednos   horizontalnega dosega, 
reševalno višino in dolžino lestvenika.
- Izbirate lahko med horizontalnem in ver  kalnem prikazu
- Pri posebni opremi – kamera na košari lahko izberete
kot prikaz, sliko kamere 

Krmilna enota z ekranom
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KRMILNO MESTO V KOŠARI

Krmilna mesta nadgradnja

Pregled

A Mikrofon govorne naprave

B Ročica pokrova krmilnega mesta
- Pokrov potegnite z ročico preko krmilnega mesta
-  Pokrov  šči    krmilno  mesto  pred  vremenskimi 
vplivi in drugimi snovmi (prah, voda,…)

C Zasilno STOP s  kalo

D Krmilna ročica za vrtenja, dvig in spust
- Z vgrajeno  pko omejeno delovanje košare

E Krmilna enota z ekranom (glej tudi sliko 60)

F Krmilna ročica za izvlek in uvlek lestvenika

[59]   Krmilno mesto košara
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KRMILNO MESTO V KOŠARI

Krmilna mesta nadgradnja

[60]   Krmilne enota (ekran je na sliki simbolično prikazan)

Krmilna enota z ekranom
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KRMILNO MESTO V KOŠARI

Krmilna mesta nadgradnja

A Zelena kontrolna LED – Obratovanje in pri  sk olja

B Rumena kontrolna LED – Obremenitev v prostem položaju 
prepovedana

C Rdeča kontrolna LED – Preobremenitev, uvleči lestev

D Zelena kontrolna LED – Most za 8 oseb

E Tipka Izravnava nivoja z rdečo kontrolno LED
– Vklopi avtomatsko nivelacijo.

F Tipka Poravnava lestvenikov z rumeno kontrolno LED
– Vklopi samodejno poravnavo klinov – lestvenikov.

G Tipka Osvetljava
– Vklopi vso razsvetljavo na napravi (košara, lestev,)
– Sinhronizira vklop posameznih refl ektorjev.

H Tipka Motor Start/Stop
– Vklopi motor vozila.

I Tipka Meni.
– Preklaplja med glavnimi meniji.
– Preklopi iz vseh podmenijev nazaj v glavni meni.

J Funkcijska  pka
– Z menjavo podmenijev imajo  pke različne funkcije.

K Funkcijski simboli
– Prikazujejo funkcijo  pke v trenutnem meniju.

L Palčni prikaz obremenitve
– Prikazuje trenutno obremenitev s paličnim prikazom.
– Prikazuje razliko do dovoljene preobremenitve

M Palični prikaz dosega – bočnega odmika
– Prikazuje razliko do dovoljenega dosega
Alterna  vno za L, M: Tekstovni prikaz
– Prikazuje tekstovni prikaz situacije ter napake ali motnje in opiše 
naslednji korak z lestvijo.
– Glede na izvedbo se lahko zamenja jezikovno verzijo.
Alterna  vno za L, M: Prikaz dosega, višine in dolžine
– Prikazuje maksimalne aktualne vrednos   horizontalnega dosega, 
reševalno višino in dolžino lestvenika.

N Kontrolni simboli
– Prikazujejo aktualno stanje in opozarjajo.
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KRMILJENJE

Krmilna mesta nadgradnja

Kontrolni simboli

Podvozje, pogon [61]

A Obratovanje in pri  sk olja (samo glavno krmilno mesto)
– Utripa zelena pri pripravljenem kr. mestu
– Gori zelena pri ak  vnem kr. mestu
– Ugasne ko uporaba lestve ni možna
.

B    Napetostna oskrba
– Pod 19 V, gori rdeča
– Med 20 in 21 V gori rumena
– Nad 22 V, gori zelena
.

C  Motor deluje 
- bela

ali
D  Motor miruje
– bela

Delovanje kot dvigalo  [62]

A  Obratovanje dvigala za lahka bremena 
B   Obratovanje dvigala za težja bremena 

[62]   Kontrolni simbol Obratovanje dvigala 
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KRMILJENJE

Krmilna mesta nadgradnja

Lestev 

A  Obremenitev prepovedana (samo gl.kr. mesto)
– Utripa rumena 1,5 m pred opozorilnim področjem košare in 
lestve
– Gori rumena pri dosegu mak. dovoljenega področja košare, 
lestve in bočni naklon (0-oseb-uporaba)

B   Preobremenitev, lestev uvleč   (samo gl.kr. mesto)
– Gori rdeča, pri preobremenitvi v prostem položaju, pri dosegu 
točke za prevrnitev ali pri dosegu maksimalnega izvleka lestve 
(0-oseb-uporaba).

C  8-oseb-most (samo na gl.kr. mestu)
– Gori zelena pri izklopljenem nagibu in naslonu vrha lestve na 
točko naslona

D  Hitrost vetra (opcija)
– Rdeča gori pri hitros   vetra nad 14 m/s
– Rumena gori pri hitros   vetra nad 12 m/s
– Zelena gori pri hitros   pod 12 m/s.

E  Hitrost lestve hitro ali počasi - bela

F  Opozorilo pred do  kom

G  Vse krmilne ročice premakni   v nul   položaj - rumena
H  Do  k
– rdeča
–   Spredaj, zadaj, desno, levo, zgoraj, spodaj

I  Uporaba v pros   postavitvi 
– bela, (3 do 1 oseba)
– rumena, (0 –oseb)
– 3-osebe, 2-osebi, 1-oseba, brez oseb

J   Obremenitev košare
– bela (4 do 1 oseba) 
– rumena (brez oseb)
– 4-oseb, 3-osebe, 2-osebi, 1-oseba, brez oseb

[63]   Kontrolni simboli za lestev
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KRMILJENJE

Krmilna mesta nadgradnja

Splošno krmiljenje

Funkcijske  pke
Za obratovanje naprave in dodatne opreme so nastavljeni   različni   
meniji.   Izbirajo   se   preko
trikotnih  pk pod ekranom. Na glavnem krmilnem mestu se 
nahaja 8  pk, v reševalni košari pa 4
 pke.

Izbira glavnih menijev
Razpoložljive funkcije na glavnem krmilnem mestu so razporejene 
v glavne in v podmenije.
Glede   na   izbiro glavnega menija so tudi funkcijske  pke 
podrejene trenutnemu meniju. Trenutna funkcija se prikazuje na 
dnu ekrana nad  pkami.
  Tipko Menij [64] pri  sni  
– Naslednji glavni meni se prikazuje preko funkcijskih s  kal.
  Tipko Menij tako dolgo pri  ska  , da se prikaže želena funkcija.

Če    oprema    ni    povezana    s    krmilnim sistemom, se ustrezni 
simbol ne bo prikazal.

Izbira in zapuščanje podmenijev
V kolikor ima funkcija podmenije se   prikažejo ko se pri  sne 
funkcijsko  pko [65]. Funkcijski simboli podmenija prikazujejo 
nastavitve  pk v izbranem
meniju. Podmeniji so izvedeni v dveh nivojih.

Izbira podmenija:
  Izberite funkcijsko  pko in jo pri  sni  .
– Na  gl.  kr.  mestu  imate  na  razpolago  4  pke desno    in    
levo.    Simboli    se nadomes  jo s ustreznimi simboli podmenija.
– V reševalne košari se vsi funkcijski simboli nadomes  jo s 
podmenijem.

Zapus  tev podmenija:
    Za  zapus  tev  podmenija  pri  sni   pko  Menij
(64).  Prikaz  na  ekranu  se  vrne  nazaj  na do  čni glavni menij.
- V kolikor se ne pri  sne nobena  pka, se prikaz samodejno vrne v 
glavni menij po
nekaj sekundah.
 

[64]   Tipka  Meni

[65]   Funkcijski simbol enega izmed podmenijev (primer)
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Prikaz

Polje za prikaz področja delovanja lestve, služi za prikaz  
trenutnega  stanja  in  položaja  lestve.  Na
razpolago  imate  horizontalni  prikaz  (npr.:   kot
vrtenja) in ver  kalni prikaz (npr.: kot postavitve). Oba načina 
prikaza je možno zamenja   ali preklopi  .
Pri  snite funkcijsko  pko Prikaz (66)
- Na    gl.    kr.    mestu    se    preklopi    iz horizontalnega  prikaza  
na  ver  kalni prikaz.
- V košari se prikaz zamenja med tekstom in paličnim prikazom.

Glasnost na glavnem krmilnem mestu
Glasnost govorne naprave oziroma zvočnika na gl. kr. mestu, je 
možno poljubno nastavi  .
Pri  snite  funkcijsko   pko  Glasnost  gl.kr. mesto (67A)
- Prikaže se podmenij Glasnost na gl. kr.
mestu.
Pri  snite   pko  Tišje  (67B)  ali  glasneje (67D).
- Izbrana   jakost   se   prikaže   s   paličnim prikazom (67C).

Glasnost na vrhu lestve
Glasnost   zvočnika   govorne   naprave   na   vrhu lestvenika se 
lahko poljubno nastavlja.
Pri  snite  funkcijsko   pko  Glasnost  vrh lestve (68A)
- Prikaže se podmenij Glasnost vrha lestve
Pri  snite  funkcijsko   pko  Tišje  (68B)  ali glasneje (68D).
- Izbrana   jakost   se   prikaže   s   paličnim prikazom (68C).

 

[66]   Funkcijski simbol Zamenja   prikaz

[67]   Funkcijski simboli Glasnost na gl. kr. mestu
(A),  šje (B), prikaz (C), glasneje (D)

KRMILJENJE

Krmilna mesta nadgradnja

[68]   Funkcijski  simboli  Glasnost  na  vrhu  lestve
(A),  šje (B), prikaz (C), glasneje (D)
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Nastavitev svetlobe in kontrasta
 

Svetloba se lahko poljubno spreminja na obeh krmilnih mes  h. Na 
krmilnem mestu v košari se lahko dodatno nastavi tudi kontrast.
     Pri  snite funkcijski simbol Svetlost / kontrast (69A).
- Prikaže se podmenij za Svetlost in kontrast

Svetlost
Pri  snite funkcijsko  pko Svetlost (69F)
-  Prikaže se podmenij za svetlobo.

 Pri  snite  funkcijsko   pko  temneje  (69G)  ali svetleje (69I).
- Simbol svetlost (69H) služi za orientacijo, pripadajoča funkcijska 
 pka ni ak  vna.

Kontrast
Samo za krmilno mesto v reševalne košari.  
Pri  snite funkcijsko  pko kontrast (69B).
-   Prikaže se podmenij Kontrast.

Pri  snite funkcijsko  pko manj kontrasta (69C) ali več kontrasta 
(69E).
- Simbol kontrast (69D) služi za orientacijo, pripadajoča funkcijska 
 pka ni ak  vna.

 

[69]Funkcijski simbol Svetlost/kontrast (A) Funkcijski simboli Kontrast (B), manj kontrasta (C), orientacijski simboli (D), funkcijski simbol več 
kontrasta (E) Funkcijski simboli Svetlost (F), temneje (G), orientacijski simboli (H), funkcijski simbol svetleje (I)
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Funkcija samodejne vrnitve

Funkcija samodejnega vračanja lestve, shranjuje in ponavlja 
delovne gibe naprave, ki so bili narejeni in shranjeni v zadnjih 
5 minutah. Delovni gibi se izvajajo v obratnem vrstnem redu 
(vračanje) in s tem strojniku omogočajo hitrejše in varnejše 
vračanje na izhodiščno točko in nazaj.
Pri  snite funkcijsko  pko  Funkcija samodejne vrnitve [70].
–   Lestev prične z vračanjem na izhodiščno točko po is   po  , 
ki jo je strojnik predhodno uporabil za premik do zadnje 
točke. Sistem vse točke samodejno shranjuje in jih v funkciji 
samodejnega povratka počasi izvede..
Ponovno pri  snite funkcijsko  pko  Funkcija samodejne vrnitve 
ali  premaknite katero od krmilnih ročic. 
–   Samodejno vračanje se prekine, se pa lahko ponovno ak  vira 
in nadaljuje od točke kjer ste jo zaustavili .
Eno izmed krmilnih ročic prestavi   in začnite lestev ročno krmili  
–   Samodejno vračanje se prekine in nemudoma se začne 
postopek shranjevanja točk delovnih gibov.
Podroben opis glej poglavje   Lestev – Spominsko obratovanje 
(opcija).

Osvetljava na vrhu lestve
Na  vrhu  lestve  sta  nameščena  dva  refl ektorja, katera je 
možno premika  .

Pri  snite   funkcijsko    pko   Premik refl ektorjev (71A)
- Prikaže se podmenij Premik refl ektorjev.
- Simbol  Premik  refl ektorjev  (71C)  služi orientaciji, pripadajoča 
funkcijska  pka ni ak  vna.

Pri  snite funkcijsko  pko Nagib dol (71B)
ali Nagib gor (71D).
-  Refl ektorji se premikajo v izbrani smeri.
-  Pri daljšem pri  sku na  pko, je po spustu  pke možen še krajši 
premik refl ektorjev v izbrani smeri
 
[71]   Funkcijski simbol Premik refl ektorjev (A), Podmenij  Premik 
refl ektorjev z Funkcijski simbol premik navzdol (B), Premik 
navzgor (D) Simbol za orientacijo (C)
  

Vklop osvetljave
Refl ektorje  na  lestvenikih,  sprednji  refl ektor  na košari ter 
refl ektor na vretenu naprave je možno
vklaplja   in izklaplja   posamezno.

Pri  snite       funkcijsko        pko       Vklop refl ektorjev (72A)
-   Prikaže se podmenij Vklop refl ektorjev.

Pri  snite funkcijske  pke Sprednji refl ektor košare (72B), 
refl ektorji lestvenik (72C) ali refl ektor vreteno naprave (72D).
-  Izbrani refl ektor se vklopi.

Ponovno pri  snite funkcijsko  pko
-   Izbrani refl ektor se izklopi.

[70]   Funkcijskega simbola  Funkcija samodejne vrnitve

[71]   Funkcijski simbol Premik refl ektorjev (A), Podmenij  Premik 
refl ektorjev z Funkcijski simbol premik navzdol (B), Premik navzgor 
(D) Simbol za orientacijo (C)
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Tekstovna navodila / javljanje napak

V  kolikor  se  v  področju  podpiranja  ali  lestve pojavijo napake, se 
na ekranu pojavi tekst, kateri na  kratko  opiše  napako.  Dodatno  
se  prikažejo napotki za odpravo napake, kateri uporabniku služijo 
za pomoč pri odpravi  napake  (tekstovna navodila).

Za preklop med napotki in javljanju napak:
Pri  snite    pko   Tekstovna   navodila   / javljanje napak (73)
- Prikaz se zamenja, pri pri  sku na  pko.

Ogrevanje sedeža (opcija)

Glavno krmilno mesto ima sedež (opcija) ogrevan z električnim 
ogrevalnim sistemom. 
Pri  snite funkcijsko  pko  Ogrevanje sedeža [74 A].
–   Pojavi se podmenij  Ogrevanje sedeža.

Z funkcijski  pko Manj [74 B] ali Več [74 D] nastavi   temperaturo
–   Aktualni nivo temperature se pojavi na prikazu Nivo 
temperature [74 C] s paličnim prikazom

Izbira jezika (opcija)

Opcijsko   se   lahko   zamenja   jezik   tekstovnih navodil.

Pri  snite  pko Jezik (75).
-   Zamenja se jezik.

 Ta funkcija je dostopna samo na glavnem krmilnem   
 mestu, vendar se jezik spremeni na obeh krmilnih mes  h.

Izbira hitros   lestve (opcija)

Opcijsko se lahko izbira med hitrostjo lestve. Pri tem  se  hitrost  
vseh  gibov  zmanjša  na  70% maksimalne hitros  .

Pri  snite funkcijsko   pko Hitrost počasi/hitro (76)
- Kontrolni simbol Želva, prikazuje počasno hitrost
Ponovno  pri  snite   pko  Hitrost počasi/hitro
-Kontrolni  simbol  Zajec,  prikazuje  hitro hitrost
-Ta   nastavitev   je   osnovno   nastavitev lestve.
 

[73]   Funkcijski simbol Tekstovna navodila/Javljanje napak

[74]   Funkcijski simbol  Ogrevanje sedeža (A); Podmenij Ogrevanje 
sedeža z funkcijskim simbolom Manj (B) in Več (D) kot tudi  Prikaz (C)

[75]   Funkcijski simbol Jezik

[76]   Funkcijski simbol  Hitrost počasi/hitro  
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Samodejno pospravljanje lestve (opcija)

Samodejno   pospravljanje   lestve   v   transportni položaj  
omogoča  uvlek  in  postavitev  v  točko naslona lestve.

Upoštevajte podrobna navodila v poglavju
Lestev – pospravljanje lestve
Pri  snite funkcijsko  pko Lestev pospravi   (77)
- Samodejni   postopek   pospravljanje   se ak  vira čez nekaj 
sekund.

Funkcija direktnega vstopa (opcija)

Funkcija omogoča, da se lestev s košaro samodejno postavi v 
op  malni položaj pred kabino, da lahko posadka direktno vstopi v 
košaro.
Natančen opis glej poglavje Reševalna košara RC 300 – delovanje 
ali  Reševalna košara RC 400  – delovanje.

Pri  snite funkcijsko  pko Direktni vstop [78].
–  Lestev se samodejno postavi v op  malni položaj pred kabino 
vozila. 

Spominsko obratovanje (opcija)

V spominskem obratovanju je možno shrani   več točk in kasneje 
te točke uporabi   za samodejno – spominsko obratovanje lestve.

Pri  snite  funkcijsko   pko  Shrani    točko (79), da lahko shranite 
naslednje gibe lestve
Pri  snite funkcijsko  pko Konec/stop/zbriši (79B), da prekinete 
shranjevanje
Pri  snite funkcijsko  pko Nazaj (79B), da se shranjenje točke 
izvedejo v obratnem vrstnem redu.
Pri  snite funkcijsko  pko Naprej (79B), da zastavite     ali     
prekinete samodejno obratovanje 2x   pri  snite   funkcijsko    pko 
Konec/stop/zbriši  (79B),  da  se  zbrišejo vse shranjene točke.
- Podroben opis v poglavju Lestev – Spominsko obratovanje
 

[77]   Funkcijski simbol  Lestev odloži  

[78]   Funkcijski simbol Direktni vstop

[79]   Funkcijski simbol  Pot shranit in (A) in Konec/Strop/Brisanje (B)

[80]   Funkcijski simbol  Naprej (A) in Nazaj (B)

KRMILJENJE
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Kamera na reševalne košari (opcija)

Opcijsko   je   nameščena   kamera   v   reševalne košari, katera 
nadzoruje delovno področje košare.
V primeru, da v košari ni oseb, se lahko prenaša slika kamere na 
gl. kr. mesto, kjer strojnik nadzoruje gibe košare (približevanje 
objektu,..). V kolikor je vklopljena kamera, se na ekranu prikaže 
namesto prikaza delovnega področja.
Pri  snite funkcijsko  pko Kamera (81)
- Na ekranu se pojavi slika iz kamere.

Ponovno pri  snite funkcijsko  pko Kamera
-  Ponovno  se  prikaže  prikaz   delovnega področja.

 Ta funkcija je dostopna samo na glavnem krmilnem   
 mestu.

Vklop in izklop elektro generatorja (opcija)
Prenosni elektro generator (opcija) se lahko vklopi oziroma izklopi 
iz obeh krmilnih mest.

 Pri  snite funkcijsko  pko Generator (82A)
-  Prikaže se podmenij za generator
Pri  snite   Vklop   generatorja   (82B)   ali
Izklop generatorja (82C).
-   Generator se ustrezno vklopi ali izklopi.
 

Diagnoza na daljavo (opcija)

Pri    motnjah    in    napakah    na    področju podpiranja 
in lestve, se lahko krmilni sistem preveri  preko  GSM  modula,  
direktni  prenos podatkov k proizvajalcu naprave. Na podlagi 
pridobljenih  podatkov  lahko  proizvajalec opravi diagnozo okvare 
ali motnje.

Funkcijska  pka Diagnoza na daljavo (83)
-  Podatki  o  nastali  motnji  se  preko  GSM aparata prenesejo k 
proizvajalcu.

[83]   Funkcijski simbol  Diagnoza na daljavo (A) in kontrolni simbol 
Pošiljanja poročila (B)

[82]   Funkcijski   simboli   Generator   (A),   Vklop generatorja (B), 
Izklop generatorja (C)

[81]   Funkcijski simbol  Kamera
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Pogon lestve

Vsi delovni gibi lestve so hidravlično gnani. Rezervoar  za  
hidravlično  tekočino  je  nameščen pod podestom – nadgradnjo 
poleg črpalke, s tem je   zagotovljena   kratka   sesalna   pot.   
Črpalk po  ska hidravlično olje preko sistema regulacijskih 
ven  lov, kateri hidravlično olje usmerijo pro   podporniki ali pro   
lestvi.

V hidravličnem glavnem krmilnem sistemu, so nameščeni fi ni 
krmilni ven  li, kateri hidravlično olje usmerijo pro   izbranem 
krmilnem ven  lu, kateri glede na premik krmilne ročice določijo 
potreben pretok olja za izvedbo delovnega giba.
S pomočjo sistema za obremenitev (load sensing system) se 
črpalka nastavi na potrebni pretok, za izvedbo delovnega giba.

Pogon naprave je možen le če je ak  virano glavno nožno s  kalo – 
“totman s  kalo”.

V primeru okvare je možno lestev upravlja   tudi mehansko 
ali ročno. V zasilnem obratovanju so vsi varnostni elemen   
izklopljeni. Zato je zasilno obratovanje namenjeno izključno 
pospravljanju lestve in podpornikov

Vreteno lestve

Vreteno nosi nosilni sistem lestve. Vreteno je pritrjeno   na   
nadgradnjo   vozila,   kar   omogoča
neskončno vrtenje lestve.
Vreteno prenaša sile obremenitve preko nadgradnje in 
podpornikov na postavitveno površino.

Gasilna naprava

Lestev ima fi ksno nameščeno cev za vodo do zgornjega dela 
lestvenika. Na B spojko cevi se priklopi povezovalna cev za 
uporabo priključkov kot so npr.: šobe v košari (RC 400) ali monitor 
v košari (RC 300) . 

Nivelacija nagiba

Lestev je opremljena s sistemom za izravnavo – nivelacijo, 
kar zagotavlja, da so klini in dno košare vedno  v  
vodoravnem  položaju  na  tla,  kadar  je vozilo postavljeno 
na naklonu.

Nivelacija se izvede med podvozjem in spodnjim delom 
vretena ter med zgornjim delom vretena. Glavno krmilno 
mesto se prav tako nivelira. Nivelacija je sposobna izravna   
nagibe do 10° (kar ustreza 17,6% naklona). Merilnik za 
naklon, izmerjene vrednos   pošlje do glavnega računalnika, 
kateri podatke uporabi za izvedbo nivelacije.

Pred pospravljanjem lestve v transportni položaj se 
lestev postavi v prvotni položaj postavitve, kar omogoča 
nemoteno pospravljanje naprave.

Krmiljenje

Več računalnikov skrbi za izvedbo krmiljenja in nadzora   
nad   vsemi   delovnimi   gibi   lestve   in varnostnega 
sistema. Preko CAN-BUS sistema si računalniki  izmenjajo  
podatke.  Senzorji  pošiljajo podatke     trenutne     
obremenitve     lestve     do računalnika. Pri preobremenitvi 
se vklopi varnostni signal, delovni gibi lestve se samodejno 
prekinejo in  računalnik  dovoljuje  samo  še  delovne  gibe 
nazaj oziroma gibe v varno področje.

Ves krmilni sistem je preizkušen na vzdržljivost pro   elektro 
magnetnem vplivu.

Upravljanje
Upravljanje lestve se izvaja iz glavnega krmilnega mesta  in  
krmilnega  mesta  v  košari.  Na  gl.  kr. mestu so vsi krmilni 
elemen   in prikazi ergonomično izvedeni:
-  sedež z vgrajenimi krmilnimi ročicami
-  gibljiv barvni ekran v TFT tehnologiji
- posamezno  vklopljivi  meniji  –  programi preko  pk za 
različne funkcije, servisne informacije ter posebna oprema
-  prikaz delovnega področja in obremenitve
-   pke    za    vklop    motorja,    osvetljava, poravnava  
lestvenikov,  govorna  naprava in nivelacija
-  zasilno krmiljenje ter prikaz dosega lestve na stopinjski 
skali
-  izmenična govorna naprava
- odvojena  komanda  UKW  postaje  (BOS UKW postaja)
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Gibi / premiki lestve

Različne delovne gibe lestve (84) je možno izvaja   
sočasno, neodvisno drug od drugega. Varovani so preko 
elektronskih, hidravličnih in mehanskih varnostnih sistemov, 
tako, da so napačni delovni gibi skoraj onemogočeni.

Dvig – spust lestve

Delovni gibi dvig in spust (84A) se izvajajo med -17° in +75° v 
horizontalo. V končnih položajih se samodejno izklopijo.
Hidravlično krmiljenji povratni ven  li, preprečujejo pri dosegu 
končnega položaja lestve, da bi prišlo do sunkovitega ustavljanja 
ter preprečujejo, da bi se lestev samodejno premaknila iz položaja.

Vrtenje

Hidravlični  motor  poganja  vreteno  preko planetnega menjalnika. 
Lamelna zavora zavaruje lestev v vsakem položaju.
 

[84]   Gibi lestve: Lestev dvigni  /nagiba   (A), vrte   (B), Lestev 
raztegni/zloži (C), pregibna roka dvig/spust (D)

[85]   Izklopna meja lestve je pri: 75 ° naklona

TEHNIKA

Lestev
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Izvlek – uvlek lestve

Vitla za izvlek lestvenika dela z hidravličnim motorjem, dve med 
sabo neodvisno hidravlični zavori   ter   z   bobnom   za   jeklenico,   
kateri   jepriklopljena na menjalnik.

Pri začetku delovnih gibov izvlek – uvlek, se zavore hidravlično 
prezračijo. Zavorni ven  li za nagib, spros  jo pretok olja pro   
hidravličnem motorju. Pri prekinitvi delovnega giba ali pri izpadu 
hidravlike, se lestev s pomočjo zavor zadrži v trenutnem položaju.

Boben jeklenice je opremljen z dvema izvlečnima in  dvema  
uvlečnima  jeklenicama.  Pri  pretrganju ene  od  jeklenic,  lahko  
druga  jeklenica  lestev zadrži v trenutnem položaju. Lestev se 
izvleče s pomočjo škripcev. Uvlek lestve se izvede z jeklenicami za 
uvlek lestve.

Delovni gib za izvlek se lahko vsak trenutek prekine. S tem se 
pojavi neporavnanost klinov – lestvenikov. Zaradi varnostnih 
razlogov je hoja po lestvi dovoljena samo če so klini – lestveniki 
poravnani. Zato ima lestev sistem za poravnavo lestvenikov.

Izvlečni sistem zagotovi, da se najprej izvleče zgornji lestvenik do 
konca, šele nato sledi naslednji lestvenik. Varovalni mehanizem 
zagotovi, da se vsak do konca raztegnjen lestvenik ustrezno 
spoji in varuje s sledečim lestvenikom. Postopek se ponavlja pri 
vseh lestvenikih na lestvi. Pri pospravljanju ali zlaganju lestve se 
delovni postopek izvaja v obratnem vrstnem redu. 

Zlaganje lestve ali uvlek lestve je mogoč samo s popolnoma 
dvignjeno pregibno roko. Pri pregibni roki, ki ni popolnoma 
dvignjena se postopek zlaganja s strani varnostnega mehanizma 
onemogoča.

Pregibno roko dvigni   - spus   

Pregibna roka se premika s pomočjo dveh hidravličnih cilindrov.  
Izklopna meja pri nagibu je 75 °, izmerjeno na glavno lestev 
[86], maksimalni kot postavitve znaša 0 °. Pri uporabi košare 
je maksimalni dovoljeni kot omejen na– 45 ° merjeno na 
horizontalo. [87].
Gibanje pregibne roke se samodejno upočasnijo in ustavijo, ko 
dosežete skrajne meje dosega. 
Hidravlično krmiljenji ven  li za spuščanje, preprečujejo da bi 
se pregibna roka samodejno spuščala oziroma nagibala. Oba 
varnostna ven  la se namreč odpirata s pomočjo hidravlike. 
Predpogoj za nagib pregibne roke, je da je lestev raztegnjena na 
minimalno dolžino 13,9 m.
Pregibno roko je potrebno pred zlaganjem lestve, popolnoma 
dvigni  . Varnostni sistem onemogoča zlaganje lestve, če je 
pregibna roka izven kota. Ko je pregibna roka v položaju nagiba 
do  1 ° se hitrost zlaganja lestve upičasni samodejno. Pregibna 
roka se samodejno zravna do kota za zlaganje, če je njen kot 
postavitve > 1 °.

[86]   Izklopna meja pri pregibni roki – nagib do: 75 ° med pregibno 
roko in glavno lestvijo 

[87]   Izklopna meja pregibne roke z reševalno košaro: – 45 ° na 
horizontalo

TEHNIKA

Lestev
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TEHNIKA

Lestev

Lestvenik

Lestvenik je sestavljen iz š  rih delov. Posamezni lestvenik je 
sestavljen iz zvarjenih ter večplastnih lakiranih  jeklenih  profi lov  
z  visoko  torzijsko  in torzijsko obremenitvijo ter z minimalno 
površino, kar omogoča majhno obremenitev zaradi vetra. 
Lestvenik ima dve zaščitni ogradi, kar omogoča hitro in varno hojo 
po lestvi.

Lestveniki  (88D),  so  paten  rani  posebni  profi li. Klini (88C) 
in stranski deli, sestavljeni iz zgornjega dela (88A) ter diagonal 
(88B), so iz votlih profi lov. Posamezni lestveniki so združeni preko 
lahkega tekalnega sistema z vodili iz umetne mase ter ležajev.

Visoko varnost zagotavlja 450 mm širok lestvenik, kateri omogoča 
kvalitetno hojo, klini so varovani pro   zdrsu z temperaturno 
odporno umetno maso ter 350 mm visoka zaščitna ogrado.

Na vrhu lestvenika je mogoče uporabi   različne možnos   za 
pritrditev. Reševalna košara, uporaba kot dvigalo, monitor, 
refl ektorji, varnostne vrvi itd.

[88] Zgornji del ograde (A), diagonalni profi li (B), klini (C), 
lestveniki (D)
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 OPOZORILO!
 Pri uporabi reševalne lestve obstaja možnost padca!

Lestev uporabi   samo pri poravnanih klinih. Posebna previdnost 
pri mokrih, zasneženih ali poledenelih klinih.
Če se na lestvi nahajajo osebe, naprave ne smemo premika   ter 
izklopimo motor vozila.
Pred  delovnimi  premiki  naprave,  morajo vse osebe zapus    
reševalno lestev.
Pri približevanju lestve k objektu in naslonu lestve na objekt,    
lestvenik naslonite narahlo.

 OPOZORILO!
 Pri   menjavi   postavitvene   površine   obstaja možnost  
 poškodb!

Pri menjavi postavitvene površine, lestev zloži   v transportni 
položaj.
Pred pospravljanjem lestve, morajo lestev zapus    vse osebe.

Pred  pospravljanjem  lestve  v  transportni položaj, morajo vse 
osebe zapus    košaro.

 POZOR!
 Kompleksni manevri z lestvijo lahko privedejo do trčenja  
 ter do težjih poškodb lestve! Varnostne naprave ne   
 morejo v vseh položajih zagotovi   maksimalno varnost! 
Lestev vedno upravljajte varno in premišljeno. Predvsem pri 
izvleku in uvleku ter pri delu s pregibno roko, je potrebno 
posebno pazi  .

 POZOR!
 Pri  preizkušanju  senzorjev  do  ka,  se  lestev lahko   
 poškoduje!
Pri preizkušanju izvajajte vse delovne gibe izredno počasi.
Senzorjev za do  k nikakor ne preizkušajte pri spuščeni pregibni 
roki.

 Med uporabo je potrebno nadzorova   porabo goriva ter  
 po potrebi doli   gorivo, za nemoteno obratovanje   
 naprave ter nadzorova   temperaturo motorja.

ZA VAŠO VARNOST

Lestev

Pomembna pravila za uporabo 

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje z napravo lahko povzroči  
 hujše nesreče! Varna uporaba je omogočena samo če z 
napravo upravljajo ustrezno izšolane osebe in če le-te dosledno 
upoštevajo navodila proizvajalca.

Varna uporaba je možna samo, čez napravo rokujejo posebno 
šolane osebe!
- Lestev  uporablja    šele  po  opravljanjem šolanju in ustreznem 
usposabljanju. Šele po prebranih  navodilih lahko nastopi 
ustrezno prak  čno usposabljanje, kjer se pridobljene informacije 
iz navodil spoznajo na napravi. Samo zadostno usposabljanje 
zagotavlja varno in ustrezno rokovanje!
- Lestev uporablja   vedno z previdnostjo, posebno v bližini 
objektov ter pod nivojem,
- Zagotovi   zadostno varnostno razdaljo
- Ne zanašajte se na varnostne sisteme,   služijo samo za pomoč
- Stalno nadzorujte delovno področje lestve.
- Strojnik  se  mora  prepriča  ,  da  izbrani delovni gib ne ogroža 
varnos  
- Delovne gibe pričnemo in končamo vedno počasi
- Prehod  iz  enega  giba  v  nasprotno  smer
(predvsem  pri  vrtenja)  se  ne sme  izves   hitro in sunkovito in 
pri največji hitros  .
- Posebna pozornost na varnostni odmik, pri električnih vodnikih 
in napravah
- Lestev razbremeni   ali uvleč   pri vklopu varnostnega signala ter 
pri rdeči kontrolni sve  lki
- Preobremenitev v  ekranu se vklopi signal za Uvlek lestve

 OPOZORILO!
 Lestev  se  lahko  prevrne!  Nepazljivost  lahko ogrozi   
 stabilnost naprave!

Lestev uporabi   samo pri dobri in varni stabilizaciji – podpiranju
Med    uporabo    nadzorujte    postavitveno površino – podlago.
Med  uporabo  upoštevajte  hitrost  vetra.
Upoštevajte varnostna navodila iz poglavja
Veter.
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ZA VAŠO VARNOST
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Zasilni izklop

 OPOZORILO!
 Možnost poškodb oseb, ki so v košari! Pri vklopu   
 zasilnega stop s  kala, se lestev sunkovito ustavi.
Zasilno STOP s  kalo uporabite samo v sili, predvsem  takrat  ko se 
v košari  nahajajo osebe.

Udarno s  kalo Zasilni izklop – STOP s  kalo

V  sili  se  lahko  vsak  delovni  gib  nemudoma prekine:
Vklop zasilnega STOP s  kala (89)
- Prekine se oskrba z električno energijo
- Vsak premik podpornikov se prekine
- Motor vozila se izklopi
- Elektronski   varnostni   signal   prikazuje katero s  kalo se je 
vklopilo
- V  ekranu  se  z  tekstom  prikaže,  katero zasilno s  kalo se je 
vklopilo.

V  kolikor  se  je  vklopilo  zasilno  STOP
s  kalo, je nadaljevanje dela z lestvijo mogoč šele potem, ko se 
zasilno STOP s  kalo odklene.
Zasilno  STOP  s  kalo  obrnite  v  smeri puščice – desno (89A) ter 
ga izvlečite (89B)
V kabini vozila ponovno zaženite motor
.

V kolikor se vklopi zasilno STOP s  kalo v košari, se lahko lestev 
krmili iz gl. kr. mesta:
Pri  snite  pko Vklop/izklop motorja
- Zažene se motor vozila
- Lestev lahko krmilite iz gl. kr. mesta

Prekinitev delovanja

Krmilno ročico izpus  te.
–  Krmilna ročica se samodejno vrne v izhodiščni položaj –nični 
položaj.
–  Lestev se ustavi v aktualnem položaju 
ali
Spus  te varnostno nožno s  kalo »Mrtvo stkalo«
– Pretok olja se prekine.
– Lestev se sunkovito ustavi in obstane v aktualnem položaju.

[89]   Udarno s  kalo zasilni izklop – STOP s  kalo
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Varnostni odmiki

Če električnih naprav in vodnikov ni možno odklopi   od napetos  , 
je potrebno upošteva   sledeče:
Upošteva    minimalni  odmik  od  naprav  pod nizko napetostjo.
Minimalni odmiki od naprav ali vodnikov pod napetostjo so 
predpisani v smernicah npr. DIN VDE 0132. Vendar je potrebno pri 
teh odmikih potrebno upošteva   prepdise države uporabnice. 
Pri približevanju napravam in vodnikov pod napetostjo, preveri   
stanje tal, če so ta mokra, je potrebno varnostno razdaljo 
poveča  .

Pri približevanju napravam pod napetostjo je potrebno posebno 
upošteva  :
– Električni vodniki lahko pri vetru zanihajo.
- Lestev se pri obremenitvi lahko premakne ali zaniha.
– Lestev se lahko premakne pri dodatni obremenitvi 

Upoštevanje predpisov 

Za uporabo v naprave pri gašenju v povezavi z električno 
napetostjo obstajajo natančni predpisi in pravila. V Nemčiji npr.: 
DIN VDE 0132.
Dolžni ste upošteva   predpise, ki veljajo v državi, kjer se lestev 
uporablja

Varovanje pred električnim tokom

 NEVARNOST!
 Smrtna nevarnost zaradi visoke napetos  !

Prepreči   s  k z električnimi napravami in vodniki pod napetostjo.
Elektrčne  naprave  in  vodnike  pred intervencijo izklopi  .
Če izklop naprav in vodnikov ni možen, je potrebno pazi   na 
varnostno razdaljo med napravami in teleskopsko reševalno 
napravo.

Nikoli se ne do  kamo naprav in vodnikov pod napetostjo:

– električnih vodnikov
– delov naprav pod napetostjo
–  poškodovanih  delov  naprav  pod  napetostjo. Npr.: kovinska 
ohišja naprav, poškodovanih vodnikov,...
– Delov objektov, kateri so zaradi poškodb pod
napetostjo. Npr.: žlebove, kovinska vrata,...

V kolikor se dotaknemo naprav ali vodnikov pod napetostjo:
Kovinskih delov košare, lestve in vozila se ne do  kamo. Do  kamo 
se lahko samo delov iz umetnih mas.

Odklop električnih naprav in vodnikov

Sledeče naveden ukrepe lahko izvede samo pooblaščena oseba – 
električar:
Električne naprave na kraju dogodka odklopi   od napetos  
Električne naprave zavarova   pred ponovnim vklopom
Preverjanje napetos  
Napravo ozemlji   ali kratko s  čno spoji  .
Sosednje naprave ali dele naprav, kateri so pod napetostjo, pokri   
ali kako drugače ustrezno zašči   .

V gospodinjstvih lahko odklop naprav in vodnikov opravijo tudi 
gasilci, vendar samo z ustreznim orodjem in predznanjem.
 

ZA VAŠO VARNOST
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Kot postavitve 75°

Pri dosegu maksimalnega kota postavitve 75°, se delovni  gib  
samodejno  prekine.  Če  je  vozilo postavljeno z  naklonom, se  ta 
kot upošteva pri dosegu maksimalnega kota postavitve.
-    Na ekranu se prikaže tekstovno sporočilo Naklon

Pregibno roko dvigni   ali spus   

Pri premiku pregibne roke, se krmiljenje samodejno izklopi pri 
kotu 75 ° med pregibno roko in lestvijo. Pri uporabi iz košare, 
pa se maksimalni kot zmanjša na – 45 ° merjeno na horizontalo. 
Pri dvigu pregibne roke, se le ta izklopi ko doseže poravnanost z 
lestvijo. 

Preobremenitev

Če se prekorači dovoljena obremenitev lestve, se izklopijo vsi 
delovni gibi lestve. Lestev se lahko samo  še  uvleče  ali  po  
razbremenitvi  uporablja naprej.
- Vklopi se varnostni zvonec ter na ekranu se prikaže rdeči     
kontrolni  simbol Preobremenitev

Varovanje vozniške kabine

Področje  kabine  levo  in  desno  je  zaščiteno  z izklopnimi 
mehanizmi.
Vrtenje nad kabino, mestom za odložitev lestve ter velikega 
prostora za orodje na nadgradnji, je možno samo če se lestev 
dvigne nad 3°.
- V  ekranu  se  prikaže  opozorilo  Pozor  področje vozniške kabine

Do  k košare / do  k lestve

V kolikor se med gibanjem košara ali vrh lestve dotakne ovire, se 
vsi delovni gibi lestve zaustavijo. Lestev je sedaj možno krmili   
samo še nazaj oziroma stran od ovire. Ustrezno smer se prikazuje 
na ekranu krmilne enote.
V primeru mejnih dosegov npr.: zaradi izrednega položaja 
ali posebne oblike ovire, lahko to privede do nepravilnega 
usmerjanja varnostnega sistema. Zato mora strojnik vedno 
preveri   in oceni   ustreznost delovnega giba.
V kolikor je op  malni delovni gib blokiran zaradi varnostnega 
sistema, se lahko le tega deblokira oziroma začasno izklopi. Glej 
poglavje Lestev – krmiljenje.
Na krmilni eno   se vedno prikazuje košara v povezavi s sistemom 
za opozarjanje na do  k, tudi kadar uporabljate samo lestev brez 
košare.  

ZA VAŠO VARNOST
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Varnostni izklop

Za varovanje pred preobremenitvijo, mehanskim poškodbam,   
nekontroliranimi   delovnimi   gibi   je lestev    opremljena    z    
različnimi    varnostnimi napravami za izklop.

Pri dosegu kri  čne točke, se gibi lestve upočasnijo ter nato 
izklopijo.

Tik pred dosegom področja varnostnega izklopa, se vklopi 
opozorilni sistem.
-  Varnostni signal v košari se vklopi
-  Na ekranu se prikaže tekstovno sporočilo
Krmilno ročico pomaknite nazaj ter Pozor mejno področje
-  Na  ekranu  utripa  simbol  rumene  barve
Obremenitev lestve prepovedana

1-, 2-, 3- in  4-osebe – obremenitev košare

Pri vklopu košare oziroma delovanju košare je samodejno 
nastavitev obremenitve nastavljena na 4 osebe pri modelu RC 
400 oziroma 3 osebe pri modelu RC 300.
Ko reševalna košara doseže na ekranu nastavljene maksimalne 
vrednos   se izklopijo vsi delovni gibi. Lestev lahko pri ustrezni 
reducirani
obremenitvi z omejenim delovanjem košare opravi
premike   do   naslednje   meje   obremenitve.   V mejnem 
področju, lahko prestavimo mejne obremenitve košare.
Ko prekoračite nastavljeno mejno področje, se samodejno 
ponovno vklopi maksimalna obremenitev oziroma nastavitev 
košare .

Obremenitev 1 oseba

Pri uporabi lestve brez košare se izvlek in nagib lestve pri dosegu 
mejnega področja, prikazanega
na  ekranu  z  zeleno  barvo  samodejno  izklopi.
Lestev  se  lahko  uporablja  samo  še  za  doseg naslona na 
objekt.
-     Na  ekranu  se  prikaže  rumeni  simbol
Obremenitev lestve prepovedano.

Funkcija – most

Ko se lestev z ali brez košare nasloni na objekt ali drugo površino, 
se izklopijo vsi delovni gibi lestve. Lestev se lahko samo še dvigne.
-  Na  ekranu se vklopi simbol  Most  za  8 oseb ter tekst Lestev 
dvigni  
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Preobremenitev

Če se lestev preobremeni se vsi delovni gibi lestve zaustavijo. 
Lestev je možno uporablja   samo še s povratnimi gibi izven 
območja obremenitve (npr.: uvlek lestvenika).
Varnostni zvonec se ob preobremenitvi vklopi ter sočasno se na 
ekranu prikaže rdeči simbol Preobremenitev  [90].

Nagib preko naslovna lestve 

Ko je izklopljen samodejni sistem za izravnavo oziroma nivelacijo 
lestvenika ter ko položaj vretena lestve ter nadgradnje ni 
vzporeden [91 A] se gibanje lestve nad transportnim ležiščem za 
lestev, samodejno izklopi.   
V kolikor želite zloženo lestev odloži   na transportni položaj, 
morate vklopi   samodejno nivelacijo. Ko je položaj vretena lestve 
ter nadgradnje vzporeden  [91 B] se preko varnostnega sistema 
ponovno omogoči gibanje lestve v transportni položaj.
 

[90]   Kontrolni simbol Preobremenitev

[91]   Vzporednica (B) in vzporednice (A) položaji vretena lestve 
ter nadgradnje 

ZA VAŠO VARNOST
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 Dovoljena obremenitev 

 OPOZORILO!
 Nestrokovna uporaba, lahko privede do težjih nezgod!

Med   uporabo   lestve,   stalno   nadzorujte ekran in druge 
merilne naprave.
Če prekoračite dovoljeno obremenitev, jo je potrebno zmanjša  
Lestev razbremenite če se vklopi varnostni signal ter rdeči     
kontrolni simbol Preobremenitev, lestev uvleč   na glavnem 
krmilnem mestu (93C) ali rdeča kontrolna LED Preobremenitev na 
krmilnem mestu v košari (93C).

Upoštevajte reducirano obremenitev pri reševanju s sistemom za 
nosila (poglavje Reševanje oseb) ali pri gašenju (poglavje Gasilna 
naprava).

[93]   Kontrolna LED Preobremenitev ©, Obremenitev v prosto 
stoječem položaju prepovedana (B) ter Most za 8 oseb (D) na 
ekranu v košari. 

[92]   Kontrolni simboli Preobremenitev, lestev uvleč     (A),   
Obremenitev   v   prosto   stoječem položaju prepovedano (B) ter 
Most za 8 oseb (D) na displeju gl. kr. mesta

ZA VAŠO VARNOST

Lestev
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ZA VAŠO VARNOST
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Meje dosega reševalne košare

Pri uporabi košare se lestev uporablja v prosto stoječem položaju 
z košaro.
- Pri   dosegu   maksimalnega   dosega   z košaro se delovni gibi 
lestve samodejno izklopijo.  
- Na  ekranu  se  vklopi  rumen kontrolni simbol Obremenitev 
prepovedana (94B)

V kolikor je dejanska obremenitev košare, manjša kot trenutno 
nastavljena:
Pri  snite  pko Omejeno delovanje košare na obeh krmilnih 
ročicah na glavnem krmilnem mestu [95 A] ali na krmilnem mestu 
v košari [96].
–   Delovno področje se poveča, do naslednje izklopne meje 
košare, ki je nastavljena.
Pomik pro   naslednji meji za izklop..
–   Delovanje lestve se samodejno izklopi.  
–   Postopek zmanjševanja obremenitve košare se lahko izvaja do 
nastavitve 1 oseba v košari .

 Preklop na naslednjo mejno vrednost košare, je možno  
 že prehodno ko se začnejo delovni poostopki z lestvijo.  
 Pri prekoračitvi nastavitve in dejanske obremenitve v   
 košari, sistem preklopi v najvišjo nastavitev .

[94]   Kontrolni simboli Preobremenitev, lestev uvleč     (A),   
Obremenitev   v   prosto   stoječem položaju prepovedano 
(B) ter Most za 8 oseb (D) na displeju gl. kr. mesta

[95]   Tipke Omejeno delovanje košare na gl. kr. mestu 

[96]   Tipke Omejeno delovanje košare na krmilnem mestu v 
košari
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Delovanje brez košare

V delovanju brez košare, je košara sneta iz lestve.
–   Do dosega mejne vrednos   1 osebe na vrhu lestve, se 
dovoljeni doseg in obremenitev zmanjšuje postopoma na 3 osebe, 
2 osebi in 1 oseba.

–   Pri dosegu meje izklopa za 1 osebo na vrhu lestve, se delovanje 
lestve samodejno izklopijo. Na ekranu glavnega krmilnega mesta 
se pojavi simbol Preobremenitev v prostem položaju prepovedana 
[97 B]

 NEVARNOST!
 Preobremenitev lahko privede do hujših nezgod in   
 prevrnitve lestve!

Pri prekoračitvi mejne vrednos   za 1 osebo na vrhu lestve, je 
prepovedano lestev dodatno obremenitev..
Lestev premikajte samo do točke naslona.
 
Uporaba kot most

Pri obratovanju v funkciji kot most, se vrh lestve narahlo nasloni 
na objekt.
- Na ekranu gl. kr. mesta se vklopi zeleni simbol Most (97D)
- Pri uporabi lestve s košaro se na ekranu krmilnega mesta košare 
vklopi zelena kontrolna LED Most – 8 oseb (98D)
Lestev  lahko  obremenite  z  maksimalno  12 osebami sočasno na 
lestveniku.

 Lestev se lahko v funkciji “most” neobremenjena razteza  
 naprej v nastavitvi 1 oseba prosto stoječa lestev (glej   
 poglavje Gibi lestve – približevanje in Naslon) 

[97]   Kontrolni simboli Preobremenitev, lestev uvleč     (A),   
Obremenitev   v   prosto   stoječem položaju prepovedano (B) ter 
Most za 8 oseb (D) na displeju gl. kr. mesta

[98]   Kontrolna LED Preobremenitev, lestev uvleč   (C), 
Obremenitev prepovedana (B) ter Most (D) na krmilnem 
mestu v košari 
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 Samodejni pregled lestve

Po vklopu stranskega odgona se samodejno zažene pregled 
vseh računalnikov v povezavi z lestvijo. Za preprečitev napak ali 
nezgod, se v primeru najdene napake, sistem lestve ne ak  vira. 
Sočasno se preverijo vsa s  kala in senzorji (npr.: merilec naklona, 
potenciometer, merilec obremenitve,…). V primeru, da se zaznajo 
napake ali okvare, vas na to opozori tekst na ekranu krmilnega 
mesta. Glede na pomembnost sistema, ki je v napaki, se tudi 
omejuje delovanje naprave. V primeru hujše napake, se lestev ne 
ak  vira.
V primeru da so v okvari pomembni deli lestve (npr.: varnostno 
nožno s  kalo) vas nato opozori tekst: DELOVANJE LESTVE 
ONEMOGOČENO, TEŽJA NAPAKA. Krmilni sistem za lestev ne 
deluje, glej poglavje Motnje delovanja.

ZA VAŠO VARNOST

Lestev

Do  k košare / lestve

 Če se pri delovanju lestve dotaknete ovire z košaro ali  
 lestvijo se zaustavijo vsi delovni gibi lestve. Lestev se   
 lahko sedaj krmili samo še v smeri od ovire.   
Smer dovoljenega gibanja je nasprotna,  prikazu na ekranu, kjer se 
prikazuje kje ste dotaknili ovire.
V izrednih primerih, ko je sama ovira takšne oblike, da se ne 
morete odmakni   brez da bi se ak  virali senzorji za do  k, vam 
poseben sistem omogoča izklop senzorjev. Kljub senzorjem je 
še vedno vsa odgovornost na strojniku lestve, ki mora opazova   
gibanje in delovanje lestve.  
Sistem, ki omogoča izklop senzorjev, je namenjen temu, da 
se lestev lahko vrne ali odmakne od ovire oziroma v izrednih 
primerih se lahko strojnik zavedno približa oviri še  bolj kot mu 
to dopuščajo varnostni senzorji pro   do  ku. Ta način delovanja 
je omogočen tudi brez košare, čeprav sistem za do  k vedno 
prikazuje na ekranu simbol košare. 

 OPOZORILO!
 Nevarnost poškodbe lestve ter košare! Vsi varnostni   
 sistemi pro   do  ku so pri delovanju brez senzorjev brez  
 nadzora! 
Funkcija za odmik od ovir, se uporablja samo po do  ku oziroma 
izklopu zaradi do  ka, da se doseže ustrezen položaj, ki kasneje 
omogoča ponovno normalno delovanje lestve.
V delovanju brez senzorjev, ne izvajate premikov lestve pro   oviri 
oziroma v smeri do  ka, da ne nastane še večja škoda na lestvi.
Strojnik lestve mora v delovanju brez senzorjev ves čas nadzira   
samo gibanje lestve ter nemudoma ustavi   delovanje v kolikor 
obstaja nevarnost za ljudi in napravo.
Vse gibe izvajajte z izredno previdnostjo.
Dodatne nasvete in informacije najdete v poglavju Lestev 
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ZA VAŠO VARNOST

Lestev

Opozorilni sistem pred trčenjem (opcija)

Vklopite stranski odgon, glej Podporniki – pred uporabo 
–   Opozorilni sistem pred trčenjem se samodejno vklopi 
Pri  snite varnostno nožno s  kalo.
–   Signali senzorjev, se preučijo s strani varnostnega sistema.  

Stopnje opozorila

Stopnja  1:
–   Pri približevanju ovire na razdalji ca. 2 m, prične sistem 
opozarja   na možen do  k. 
–   Akus  čno opozorilo: prekinjeni varnostni zvok v košari in na 
glavnem krmilnem mestu 
–   Op  čno opozorilo: Varnostni simbol  Opozorilo pred trčenjem 
[99] na krmilnem mestu v košari in na glavnem krmilne mestu.

Stopnja  2:
–   Nadaljnje približevanje oviri
–   Akus  čno opozorilo: Neprekinjeni varnostni zvok v košari in na 
glavnem krmilnem mestu 
–   Op  čno opozorilo: Varnostni simbol  Opozorilo pred trčenjem 
[99] na krmilnem mestu v košari in na glavnem krmilne mestu.

Povečajte odmik od ovire 
–   Stopnje opozarjanja se druga za drugo izklopijo 
–   Varnostni zvok in varnostno opozorilo se izklopita do 
naslednjega opozarjanja 
 

[99]   Opozorilni simbol  Opozorilo pred trčenjem
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Izklop varnostnega signala

Varnostni zvočni signal se lahko tudi izklopi, vendar šele takrat ko 
ste z napravo prešli v področje nadzora pred trčenjem  
Pri  snite  pko Opozorilni zvok izklopljen [100] na krmilnem mestu 
v košari ali na glavnem krmilnem mestu.
–   Varnostni zvok se izklopi.
–   Varnostni opozorilni simbol Opozorilo pred trčenjem [101] 
ostane viden.

–   Pri prvem zapuščanju nevarnega področja in pri naslednjem 
približevanju oviri, je opozorilni sistem spet ak  viran in ga morate 
ponovno izklopi   če to želite.

[100] Simbol Opozorilni zvok izklopljen

[101] Opozorilni simbol  Opozorilo pred trčenjem

ZA VAŠO VARNOST

Lestev
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ZA VAŠO VARNOST

Lestev

Veter

Uporaba lestve, je možna tudi pri močnejšemu vetru, do hitros   
vetra 12 m/s (jakost vetra 6 Beaufort) ni omejitev za uporabo.
 

 OPOZORILO!
 Lestev se lahko prevrne! Nepazljivost lahko povzroči   
 nestabilnost naprave!
 
Pri vetrovnem vremenu, ves čas nadzorova   veter. Za nadzor 
uporabite merilec hitros   vetra in op  čni prikaz hitros  
V višinah se hitrost vetra hitreje spreminja kot pri tleh. Predvsem 
pri delu med objek   je potrebno upošteva   možnos   vetrovnih 
žepov ali posameznih vetrovnih sunkov. V kolikor je možno lestev 
vedno podpirajte maksimalno široko. Od 12 m/s (Beaufort 6) je 
široko podpiranje obvezno.  

 
Upoštevajte varnostni zvonec: V mejnem področju se vklopi 
varnostni zvonec ter rdeči opozorilni simbol Preobremenitev, 
Lestev zloži  . Obe opozorili se pojavijo na ekranu, čeprav niste v 
bližini ovire ali nevarnos   do  ka. Lestev je potrebno uvleč   in s 
tem zmanjša   obremenitev vetra na samo lestev.
Od 12 m/s hitros   vetra naprej (jakost vetra 6 Beaufort)
Uporabite varnostne vrvi [102] ali lestev deloma uvlečite. 
 

Hitrost vetra po Beaufort

Moč           Opis                            Vpliv                                     (m/s)

4            Srednja sapa            Dviga prah in papir                 5,5 – 7,0

5            Sveža sapa                Manjša drevesa                     8,0 – 11,0
         se premikajo

6            Močen veter             Večje veje                              12,0 – 14,0
    se premikajo

7            Srednja nevihta        Večja drevesa                       15,0 – 17,0
      se premikajo

8            Močna nevihta         Lomijo se                               18,0 – 20,0
     večje veje

Prikazani diagram [102] prikazuje dovoljene dolžine lestve v 
odvisnos   od hitros   vetra ter uporabi ali neuporabi varnostnih 
vrvi. Diagram služi kot smernica za uporabo lestve pri večjih 
hitros  h vetra

M 32 L-AS z vrvmi

M 32 L-AS brez vrvi

Lestev delno uvlečite

M 42 L-AS z vrvmi

M-42 L-AS brez vrvi

(102) Uporaba lestve pri vetru

D
olžina lestve v m

etrih (m
)
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ZA VAŠO VARNOST

Lestev

Nadzor hitros   vetra

Lestev  je  opcijsko  dobavljiva  s  sistemom  za merjenje  hitros    
vetra  (Anemometer)  na  vrhu lestvenika ter s prikazom na 
ekranu.
Med intervencijo – uporabo, nadzorujte hitrost vetra na ekranu.
- Vrednost hitros   vetra (103) se prikaže
- Pod 12 m/s, sve   kontrolni simbol Hitrost vetra (103) zeleno. 
Uporaba lestve je mogoča brez omejitev
- Nad 12 m/s sve   kontrolni simbol Hitrost vetra rumeno
- Nad 14 m/s sve   kontrolni simbol Hitrost vetra rdeče.

Uporaba pomožnih vrvi

Nad 12 m/s hitros   vetra (jakost vetra Beaufort 6), uporabite 
pomožne vrvi.
Pred izvlekom lestvenika, pritrdite na karabine pomožne vrvi 
(104A).

 OPOZORILO!
 Velikost in smer sile varovanja lestve, ne sme ogroža    
 stabilnos   lestve!

Moštvo, katero pridržuje vrvi, postavite v razmiku  med  30°  do  
40°.  In  sicer  ob
straneh lestve v nasprotni strani delovnega
področja dosega vrha lestve (105).
Moštvo sestavljata dva gasilca, po eden na vsaki vrvi.
Vrvi med delovnimi gibi lestve, morate vedno drža   v napetem 
stanju

Uvlek lestve

Nad 14 m/s hitros   vetra (jakost vetra 7 Beaufort),   je   potrebno   
(glede   na    p lestve), lestvenik uvleč   in deloma zloži   
(zmanjša   dolžino celotnega lestvenika) (102)

[103] Kontrolni  simbol  Hitrost  vetra  s  prikazom hitros   vetra (A)

[104] Točke za pritrditev pomožnih vrvi (A)

[105] Položaj moštva za pomožne vrvi 
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BOČNI DOSEG NAPRAVE M 32 L-AS, M 32 L-AS NIZKA IZVEDBA BAUART

Lestev

Na ekranu naprave se prikazuje diagram dosega naprave, kateri se 
merijo od zunanjega roba podpornikov do sprednjega roba vrha 
lestve oziroma reševalne košare. Aktualne vrednos   in dosegi se 
med delovanjem lestve ves čas merijo. Maksimalni dosegi so s 
strani proizvajalca vneseni in predpisani.

Glede na širino podpiranja, se določa maksimalni doseg naprave 
(izračun je vedno z klasično kabino vozila), zato je možno 
odstopanje. 

Maksimalni dosegi naprave so izmerjeni pri popolnoma 
zravnani pregibni roki (pregibna roka je v tem primeru enaka 
lestveniku v eni liniji). Pri spuščeni pregibni roki se težišče lestve 
premakne nižje k samem vozilu; zato so bočni dosegi lestve v tem 
primeru večji kot. Maksimalni bočni doseg naprava doseže pri 
horizontalnem položaju pregibne roke. 

Ver  kalno delovno področje

M 32 L-AS, M 32 L-AS nizka izvedba s košaro
RC 300 [106]

Nastavitev                 Mak. obremenitev                   Mak. doseg1)

A 3-osebe v košari        3 osebe (270 kg)                        16,5 m
B 2-osebi v košari         2 osebi (180 kg)                          17,5 m
C 1-oseba v košari        1 oseba (90 kg)                           19,2 m 
D košara                          brez oseb                 21,3 m
E 1-oseba-prosto stoječa
brez koašre  1 oseba (90 kg) 23,1 m
F Delovanje most  12 Personen (1080 kg) 25,0 m

1) od zunanjega roba podpornikov

M 32 L-AS, M 32 L-AS nizka izvedba z košaro RC 400 [107]

Nastavitev   Mak. obremenitev   Mak. doseg1)
A 4-osebe v košari  4 osebe (360 kg)  15,1 m
B 3-osebe v košari 3 osebe (270 kg)  16,0 m
C 2-osebe v košari 2 osebi (180 kg)  17,0 m
D 1-oseba v košari 1 oseba (90 kg)   18,7 m
E Košara   brez oseb           20,8 m
F 1-oseba prosto sotejča
brez košare           1 oseba (90 kg)        23,1 m
G Delovanje most  12 oseb (1080 kg) 25,0 m

1) od zunanjega roba podpornikov

[106] Ver  kalno delovno področje M 32 L-AS in M 32 L-AS nizka 
izvedba s košaro  RC 300

[107] Ver  kalno delovno področje M 32 L-AS ter M 32 L-AS 
nizka izvedba s košaro RC 400

Doseg v metrih
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BOČNI DOSEG NAPRAVE M 32 L-AS, M 32 L-AS NIZKA IZVEDBA BAUART

Lestev

Horizontalni doseg naprave

Primer: doseg naprave pri košari RC 300 v nastavitvi 3 osebe v košari, v odvisnos   širine podpiranja. Vrednos   so simbolične. 

[108] Horizontalno delovno področje

Brezstopenjski doseg lestve 
(v odvisnos   od širine 
podpiranja sprdaj in zadaj)

Doseg naprave pri 
maksimalno širokem 
podpiranju spredaj 
in zadaj

Doseg naprave pri 
spredaj minimalni 
širini podpiranja, zadaj 
maksimalna širina 
podpiranja

Dosegi naprave pri 
minimalni širini 
podpiranja spredja in 
zadaj
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Na ekranu naprave se prikazuje diagram dosega naprave, kateri se 
merijo od zunanjega roba podpornikov do sprednjega roba vrha 
lestve oziroma reševalne košare. Aktualne vrednos   in dosegi se 
med delovanjem lestve ves čas merijo. Maksimalni dosegi so s 
strani proizvajalca vneseni in predpisani.

Glede na širino podpiranja, se določa maksimalni doseg naprave 
(izračun je vedno z klasično kabino vozila), zato je možno 
odstopanje. 

Maksimalni dosegi naprave so izmerjeni pri popolnoma 
zravnani pregibni roki (pregibna roka je v tem primeru enaka 
lestveniku v eni liniji). Pri spuščeni pregibni roki se težišče lestve 
premakne nižje k samem vozilu; zato so bočni dosegi lestve v tem 
primeru večji kot. Maksimalni bočni doseg naprava doseže pri 
horizontalnem položaju pregibne roke. 

Ver  kalno delovno področje M 42 L-AS s košaro RC 300 [109]

Nastavitev  Mak. obremenitev Mak. doseg1)
A 3-osebe v košari  3 osebe (270 kg)  17,5 m
B 2-osebi v košari  2 osebi (180 kg)  18,5 m
C 1-oseba v košari  1 oseba (90 kg)  19,5 m
D Košara   brez oseb  20,5 m
E 1-oseba prostostoječa
brez košare   1 oseba (90 kg)  21,5 m
F Delovanje most  12 oseb (1080 kg) 22,5 m

1) od zunanjega roba podpornika

Ver  kalno delovno področje M 42 L-AS s košaro RC 400 [110]

Nastavitev  Mak. obremenitev Mak. doseg1)
A 4-osebe v košari 4 osebe (360 kg) 16,0 m
B 3-osebe v košari 3 osebe (270 kg) 17,0 m
C 2-osebi v košari  2 osebi (180 kg) 18,0 m
D 1-oseba v košari 1 oseba (90 kg) 19,0 m
E Košara   brez oseb 20,0 m
F 1-oseba prostostoječa
brez košare 1 oseba (90 kg) 21,5 m
G Delovanje most 12 oseb (1080 kg) 22,5 m

1) od zunanjega roba podpornika

BOČNI DOSEG NAPRAVE M 42 L-AS

Lestev

[109] Ver  kalno delovno področje M 42 L-AS s košaro RC 300

[110] Ver  kalno delovno področje M 42 L-AS z košaro RC 400

Doseg v metrih
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BOČNI DOSEG NAPRAVE M 42 L-AS

Lestev

Horizontalno delovno področje

Primerjalni prikaz horizontalnih dosegov naprave s košaro RC 400 v nastavitvi 4 osebe v košari v odvisnos   od širine podpiranja pri kotu 
postavitve med –17 ° in 15 °.

[111] Horizontalni dosegi naprave

Dosegi naprave pri 
maksimalni širini 
podpiranja spredaj 
in zadaj

Dosegi naprave 
minimalni širini 
podpiranja spredaj in 
zadaj

Brezstopenjski doseg
(odvisnost od pirine 
podpiranja sopredaj
zadaj)

Dosegi naprave pri 
minimalni širini 
podpiranja spredaj 
in maksimalni širini 
podpiranja zadaj
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Hitrost delovanja lestve

Hitrost delovanja lestve je odvisna od:
– položaja lestve (programirano krmiljenje),
– ročnega preklopa med počasi/hitro ter
– kotu premika krmilne ročice.

V zloženem stanju ter maksimalno dvignjeno pregibno roko, se 
lahko lestev zavr   z najvišjo hitrostjo, dvigne ter maksimalno 
raztegne. Z povečanim bočnim dosegom lestve ali spuščeno 
pregibno roko, se hitrost lestve samodejno upočasni, da se omeji 
nihanje vrha lestve pri ustavitvi. Upočasnitev hitros   s strani 
strojnika, naj bo premišljeno.

Za nežno zaustavljanje gibanja lestve, se pri doseganju 
maksimalnega dosega naprave, hitrost počasi upočasni ter nato se 
gibanje lestve izklopi.
Področje opozarjanja  k pred samodejnim izklopom lestve se 
prikaže na sledeč način:
– Zvočno opozorilo v košari se trajno vklopi.
– Na ekranu se pojavi tekstovno sporočilo SPUSTITE KRMILNO 
ROČICO ter POZOR MEJNO PODROČJE.

Lestev je opremljena s krmilnim sistemom, katero omogoča v 
predizbiri dve hitros  . V počasni nastavitvi se vsi delovni gibi 
lestve, omejijo na približno 70% maksimalne hitros   lestve.

Pri  snite funkcijsko  pko hitrost počasi/hitro [112].
– Kontrolni simbol Počasi [113B] prikazuje počasno hitrost.

Ponovno pri  snite funkcijsko  pko počasi/hitro.
– Kontrolni simbol Hitro [113A] prikazuje hitro nastavitev hitros  . 
– Hitra nastavitev, je standardna nastavitev lestve. Glede nato 
kako hitro se uporabi krmilna ročica in kako daleč se jo premakne 
se lahko določa hitrost delovnih gibov. Krmilne ročice omogočajo 
tudi diagonalno krmiljenje, kar pomeni, da se lahko soačsno 
izvedejo  delovni gibi lestve. Te funkcije se izvajajo tako v počasni 
kot v hitri nastavitvi hitros  . 

[112] Funkcijski simbol hitrsot počasi/hitro

[113] Kontrolni simbol Hitro (A), Počasi (B)

OBRATOVANJE

Lestev
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OBRATOVANJE

Lestev

Pripravljenost za obratovanje

Predpogoj:
- Na    ekranu    utripa    zelena    kontrolna sve  lka Pripravljenost 
za obratovanje ter pri  sk olja (114)

Zagotovite, da so obe krmilne ročice v nultem položaju
Stopite  na  varnostno  nožno  s  kalo  „mrtvo s  kalo“ (115)
-  Glavno krmilno mesto, je prevzelo nadzor
nad lestvijo
- Motor  vozila  dvigne  obrate  na  delovne obrate
-  Vklopi se pri  sk olja
- Na  ekranu  se  vklopi  zelena  kontrolna sve  lka Pripravljenost 
za obratovanje ter pri  sk olja (114)
-  Lahko pričnete z delovnimi gibi lestve

[114] Kontrolni simbol  Pripravljenost za obratovanje  na glavnem
krmilnem mestu 

[115] Varnostno nožno s  kalo »mrtvo s  kalo«
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OBRATOVANJE

Lestev

Izklop in vklop pogonskega motorja

Izklop motorja

Spus  te varnostno nožno s  kalo (116)
- Motor  samodejno  spus    obrate  v  pros   tek ter izklopi se 
pri  sk olja
- Na    ekranu    utripa    zelena    kontrolna sve  lka Pripravljenost 
za obratovanje ter pri  sk olja (117A)

Pri  snite  pko Motor Start/Stop (118)
- Motor se izklopi
- Na  ekranu  se  vklopi  kontrolni  simbol Motor izključen (117C)
Po  nekaj  sekundah  se  pojavi  tekstovno sporočilo NI 
HIDRAVLIČNEGA TLAKA.
- V kolikor pade električna napetost pod 22 V, se vklopi na mesto 
simbola Motor izklopljen, kontrolni simbol Oskrba z električno 
napetostjo (117D) z rumeno ali rdečo barvo.

Vklop motorja

Predpogoj:
-  Vozilo mora bi   podprto
-  Ak  virana ročna zavora
- 4 kolesna ročna zavora (opcija) ak  virana
- Vklopljen stranski odgon
-  Izklopljena vsa zasilna Stop s  kala

Pri  snite  pko Motor Start/Stop (118)
-  Motor se zažene
-  Na  ekranu  se  vklopi  kontrolni  simbol Motor vklopljen (117B)
-  Ponovno    se    vzpostavi    pri  sk    olja, tekstovno sporočilo NI 
HIDRAVLIČNEGA TLAKA se izklopi.
-  Po nekaj sekundah se namesto simbola Motor izklopljen, prikaže 
zeleni kontrolni simbol Oskrba z električno napetostjo (117D)

[116] Varnostno nožno s  kalo »mrtvo s  kalo«

[117] Kontrolni simboli Pripravljenost in pri  sk olja 
(A), Motor vključen (B), Motor izključen(C), Oskrba z 
električno napetostjo (D)

[117] Tipka Motor Start/Stop
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Dvig in nagib lestve

Krmiljenje giba

Prvi delovni gib lestve, je dvig, da se lestev odmakne od nosilca za 
transport.

Meje  izklopa  pri  dvigu  so  nastavljene  na maksimalni kot 
postavitve 75° ter naklonu pa varovanje za področje vozniške 
kabine ter nadgradnje.

Dvig:
Levo krmilno ročico premaknite v smeri Dvig (119B).
- Po  dvigu  lestvenika  iz  nosilca za transport, se vklopi sistem za 
samodejno nivelacijo glede položaja lestvenika na položaj – naklon 
podvozja.
Trenutni stranski naklon na glavnem krmilnem mestu [120] je 
potrebno ves čas med delovanjem preverja  .
–  Maksimalni dovoljeni bočni naklon po samodejni izravnavi 
naklona: ±2° 

 OPOZORILO!
 Pri bočnem naklonu večjem od  2 ° varno delovanje lestve  
 ni več zagotovljeno!

Pri bočnem naklonu  > 2 °:
Preverite ali je vklopljen samodejni sistem za nivelacijo.
Pri bočnem naklonu > 2 ° kljub vklopljenem samodejnem 
Prekinite delovanje lestve.
Obves  te servis.

Nagib:
Levo krmilno ročico premaknite v smeri Nagib [119 A].

V kolikor se je pri dvigu lestve le ta preobremenila, se lahko lestev 
nagiba samo v zasilnem pogonu. V kolikor se je lestev dotaknila 
ovire, se lahko lestev krmili samo v zasilnem pogonu ali preko 
funkcije izklopa senzorjev. 
Preobremenitev: Potreben nagib lestve izvedite v zasilnem 
obratovanju  (glej poglavje Zasilno obratovanje – izpad krmilne 
elektronike). Gib izvajajte tako dolgo dokler se na ekranu ne 
ugasne kontrolni simbol Preobremenitev ter sočasno se izklopi 
tudi varnostni zvonec.
Do  k: Izvedite delovni gib z začasnim izklopom senzorjev.
 

[119] Leva krmilna ročica na gl. kr. mestu, v smeri dviga (B) in v 
smeri nagiba (A)

[120] Vodna tehtnica na glavnem krmilnem mestu

OBRATOVANJE

Lestev
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Prikaz položaja

Aktualni položaj lestvenika pri dvigu se prikazuje na  ekranu  gl.  kr.  
mesta  v  ver  kalni  projekciji (121A).   Pri   tem   se   prikaže   tudi   
trenutni   kot postavitve (121B)

Po potrebi zamenjajte način prikaza:

Pri  snite funkcijsko  pko Zamenjaj prikaz (122)
- Na gl. kr. mestu se zamenja način prikaza iz horizontalnega na 
ver  kalni prikaz. Standardna   nastavitev   je   horizontalna
projekcija.
- Na  krmilnem  mestu  košare  se  prikaz menja med tekstovnim 
prikazom, paličnim prikazom  ter  vrednost  dosega. Standardna 
nastavitev je palični prikaz
Ponovno  pri  snite  funkcijsko   pko  Zamenjaj prikaz.
-  Prikaz se preklopi nazaj.

[121] Ver  kalno delovno področje (A), aktualni kot 
postavitve  (B)

[122] Funkcijski simbol  Zamenjaj prikaz
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Vrtenje

Krmiljenje giba

Po dvigu lestvenika, najprej Izberite vrtenje v  želeno 
smer premika ter šele nato izvedite izvlek lestvenika.
Meja   izklopa   je   pri   vrtenju   področje vozniške kabine ter 
nadgradnje.

Levo krmilno ročico po  snite na levo (123A) ali desno (123B).

 
Prikaz položaja

Aktualni  položaj  vrtenja  ter  razdaljo  do  meje izklopa se 
prikazuje v horizontalni projekciji na ekranu glavnega krmilnega 
mesta (124).
  

Po potrebi zamenjajte način prikaza:

 –  Zamenjava prikaza na glavnem krmilnem mestu iz 
horizontalnega na ver  kalni prikaz. Standardna nastavitev prikaza 
je ver  kalno delovno področje. 
–  Zamenjava na krmilnem mestu v košari, med tekstovnim 
prikazom, paličnim prikazom ali prikazu ocene položaja. 
Standardni prikaz je palični prikaz. 
 

[123] Leva krmilna ročica na gl. kr. mestu v smeri vrtenja levo 
(A) in desno (B)

[124] Horizontalno delovno področje

[125] Funkcijski simbol  Zamenjaj prikaz
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Izvlek in uvlek lestve

Krmiljenje giba

Izvlek:
  Predpogoj za delovanje je da je lestev za nekaj stopinj dvignjena 
iz transportnega položaja
 - Desno  krmilno  ročico  premaknite  v  smeri
Izvlek (126A) Uvlek:
- Predpogoj je da je pregibna roka popolnoma dvignjena
   Desno  krmilno  ročico  premaknite  v  smeri uvlek (126B)

Prikaz položaja

Trenutne vrednos   se prikazujejo na ekranu [127 E] in tudi 
maksimalni dosegi [127 D] se prikazujejo v številkah. 
Pomen:
A  Ver  kalna višina od postavitvene površine pa do tal košare 
oziroma do vrha lestve 
  
B   Horizontalni doseg merjen od zunanjega roba podpornika pa do
Zunanjega roba košare oziroma do zadnjega klina na lestvi v 
delovanju brez košare 
C  Dolžina lestve se meri od zadnjega roba lestve do zgornjega 
klina lestve
 
Po potrebi zamenja   prikaz:
Pri  snite funkcijsko  pko  Zamenjaj prikaz [128].
–   Prikaz se zamenja na glavnem krmilnem mestu iz ver  kalnega 
delovnega polja na horizontalni prikaz. Standardna nastavitev je 
ver  kalni prikaz. 
–   Prikaz se v košari se zamenja med tekstovnim oziroma paličnim 
prikazom in prikazom trenutnega položaja v številkah. Standardno 
je nastavljen palični prikaz  

[126] Desna krmilna ročica na gl. kr. mestu, Izvlek
(A), Uvlek (B)

 [127] Prikaz trenutnih (E) in maksimalnih (D) dosegov

[128] Funkcijski simbol  Zamenjaj prikaz 
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Pregibno roko nagiba   in dvigni  

Krmiljenje giba

Nagib:
–   Predpogoj
– Lestev je za nekaj stopinj dvignjena iz transportnega položaja.
– Pregibna roka je minimalno 4,5 metrov izvlečena 
Desno krmilno ročico po  snite levo [129 A].

Dvig:
Desno krmilno ročico po  snite desno [129 B].

 
Prikaz položaja

Ver  kalni prikaz [130]:
–   Kot med pregibno roko in lestvijo se prikaže grafi čno 

Horizontalni prikaz [131]:
–   Pri prikazu trenutnih vrednos   dosega, se prikaže trenutni kot 
pregibne roke. Prikazana dolžina lestve se zaradi kota pregibne 
roke ne spremeni.

 

 Pregibna roka omogoča direktni vstop v reševalni košaro  
 pred kabino vozila, glej polgavje Reševalna košara RC 300  
 ali Reševalna košara RC 400 - Obratovanje 

[129] Rechter Steuerhebel in Richtung Abwinkeln (A), in 
Richtung Aufrichten (B)

[130] Ver  kalno delovno področje

[131] Horizontalno delovno področje
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Kombinirani gibi

 OPOZORILO!
 Nepremišljeni  gibi,  lahko  privedejo  do  težjih poškodb!

Delovno področje lestve stalno nadzorujte.
Kombinirane   delovne   gibe   izvajajte   s posebno previdnostjo.
Posebna pozornost mora bi   pri delovanju pregibne roke. Lestev 
ne zlagajte dokler niste popolnoma dvignili pregibne roke. Pri 
premiku lestve z pregibno roko v naklonu, morate posebno 
pozornost posveča   gibom celotne lestve. 
Kombiniranih  gibov  ne  izvajajte  v  bližini ovir ali pod nivojem.

V osnovi se lahko v dovoljenem delovnem področju lestve, 
izvajajo vsi delovni gibi sočasno oziroma kombinirano. Krmilne 
ročice omogočajo diagonalno krmiljenje, kar pomeni, da lahko 
teore  čno upravlja   sočasno 4 delovne gibe. 

Primer

Sočasni izvlek lestve in vrtenja:
Levo krmilno ročico po  snite diagonalno nazaj levo ali desno.

Sočasni nagib in vrtenje:
Levo   krmilno   ročico   po  snite   diagonalno naprej levo ali desno

Sočasni dvig lestve in pregibne roke:
Levo krmilno ročico povlecite nazaj, sočasno desno krmilno ročico 
po  snite desno 

Sočasno lestev levo in dvig ter pregibno roko nagiba  :
Levo krmilno ročico diagonalno levo ter desno krmilno ročico 
desno 

Sočasni dvig in izvlek / uvlek:
Levo krmilno ročico po  snite nazaj, sočasno po  snite desno 
krmilno ročico naprej ali nazaj

Sočasno lestev vrte   levo in lestev zloži  :
Levo krmilno ročico levo, sočasno pa desno krmilno ročico nazaj 

 Funkcija samodejnega povratka

Vsi delovni gibi, se spro   shranjujejo. Funkcija samodejnega povratka
omogoča da se posne   delovni gibi izvedejo v obratnem vrstnem 
redu. Obseg shranjenih delovnih gibov zajema zadnjih 5 delovnih 
minut lestve (postanki se ne shranjujejo).

Ta funkcija je izredno dobrodošla v situacijah ko se lestev krmili 
iz krmilnega mesta košare v nepreglednih in nevarnih primerih 
približevanja k objektu ali oviri. 

Prosimo upoštevajte

 OPOZORILO!
 Nevarnost trčenja!

Lestev in pregibna roka potrebujeta za delovanju v povratni 
samodejnem delovanju prosto delovno področje. Natančnost 
izvedenih povratnih delovnih gibov, je odvisna od npr.: hitros   vetra, 
kar je pa s strani uporabnika težko ocenljivo.  
Strojnik/uporabnik mora ves čas delovanja spremlja   delovno 
področje lestve in kadarkoli prekini   delovanje če je to potrebno .
Pred ak  viranjem samodejnega povratka lestve, potrebno o tem 
obves    posadko v košari.
Pri vožnji mimo ovir, je potrebno upošteva   minimalno varnostno 
razdaljo: 
– minimalno  100 cm pri popolnoma raztegnjen i lestvi 
– minimalno  40 cm pri popolnoma zloženi lestvi.
Pri nevarnos   trčenja z oviro, nemudoma prekini   samodejno 
delovanje.

 OPOZORILO!
 Nevarnost poškodb oseb v reševalni košari zaradi   
 sunkovitega zaustavljanja lestve! 

Samodejno delovanje se v izrednih primerih zastavlja z varnostnim 
nožnim s  kalom ali varnostnim STOP s  kalom.
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Vklop samodejnega povratka

–   Krmilne ročice na glavnem in pomožnem krmilnem mestu 
spus   , varnostno nožno s  kalo vklopi  .  
Na glavnem krmilnem mestu pri  snite funkcijsko  pko 
Samodejni povratek [132].
–   Shranjeni delovni gibi se pričnejo izvaja   v obratnem vrstnem 
redu z počasno hitrostjo.
–   Na ekranu se izpiše tekst: SPOMIN V AKCIJI.

Prekinitev samodejnega povratka

Ponovno pri  snite  pko  Samodejni povratek 
ali
eno izmed krmilnih ročic premaknite.
–   Lestev se ustavi.
–   Shranjeni delovni gibi ostanejo v spominu, da se lahko 
nadaljuje spominsko delovanje.
–   Na ekranu se izpiše tekst: SPOMIN PRIPRAVLJEN.

V sili:
Varnostno nožno s  kalo
 ali
Zasilno STOP s  kalo na glavnem ali pomožnem krmilnem mestu 
spus    oziroma pri  sni  .
–   Lestev se sunkovito ustavi v trenutnem položaju.

Za ponovno delovanje samodejnega povratka:
Pri  snite funkcijsko  pko  Samodejni povratek.

Izklop samodejnega povratka

Eno izmed krmilnih ročic premakni  .
–   Samodejno delovanje povratka, se prekine in delovanje lestve 
se prevzame z krmilnimi ročicami.  
–   Predhodno shranjeni delovni gibi se izbrišejo in prične se novo 
shranjevanje. 
–   Na ekranu se izpiše tekst: SPOMIN PRIPRAVLJEN.

 OPOZORILO!
 Nevarnost za posadko v košari! Po premiku krmilne   
 ročice, se predhodno shranjeni delovni gibi ne morejo  
 več izvaja   samodejno! 

Samodejno funkcijo povratka, prekinite s premikom krmilne 
ročice, samo takrat, ko je košara že v varnem delovnem področju 
in s tem ne ogrožate varnost oseb in naprave. Namreč po 
premiku krmilne ročice, se shranjeni delovni gibi izbrišejo in iz 
nevarnega področja boste morali napravo krmili   ročno. 

[132] Funkcijska  pka  Samodejni povratek
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Poravnava klinov na lestveniku

Razdalja med posameznimi klini znaša  300 mm. Poravnava 
klinov na lestveniku pomeni, da se lestveniki postavijo v takšen 
položaj, da so vsi klini med sabo poravnani in omogočajo varno in 
nemoteno hojo po lestvi. 

Poravnava klinov je odvisna od modela lestve

 
Tip lestve                   Št. Lestvenikov            Poravnava klinov
                 najkasneje po

M 42L-AS 1)  5  300 / 900 mm

M 32 L-AS 1)  4  300 /600 mm

M 32 L-AS  4  300 /600 mm
nizka izvedba 1)

1) Posamezni izvlečni sistem zato se ne premikajo vsi lestveniki 
sočasno ali iden  čno. Najprej se premika zgornji lestvenik in 
potem zaporedno vse do zadnjega spodnjega.

 OPOZORILO!
 Uporaba  lestve  pri  neporavnanih  lestvenikih, lahko  
 povzroči padec iz lestve!

Zagotovite poravnavo lestvenikov oziroma klinov.
Samo ko so klinin poravnani je dovoljeno gibanje po lestvi.
Pri  snite  pko  Poravnava klinov [133 A].
–   Rumena kontrolna LED na  pki [133 B] utripa.
Desno krmilno ročico premaknite v smeri izvlek ali uvlek 
–   Lestev se v zmanjšani hitros   samodejno uvleče ali izvleče do 
točke, da se poravnajo vsi klini.

Pri poravnanih klinih:
–   Rumena kontrolna sve  lka na  pki [133 B] sve  .
–   Premik lestve se samodejno izklopi.

OBRATOVANJE

Lestev

[133] Taste  Tipka Poravnava lestvenikov (A) z rumeno kontrolno 
LED (B) 
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Približevanje in naslon lestve (uporaba kot 
most)

 OPOZORILO!
 Z nenadnim popravljanjem nivoja v neposredni bližini  
 objekta, lahko ogrožate osebe na vrhu lestve ali   
 poškodujete vrh lestve!
Pred naslonom lestve na objekt, je potrebno izklopi   samodejno 
nivelacijo lestve.

Približevanje

Pri približevanju lestve k točki naslona, je potrebno lestev krmili   
z izredno previdnostjo. V bližini objekta izvajajte gibe počasi.
Lestev najprej postavite nekoliko bolj strmo ter jo zavr  te v 
ustrezen položaj.
- Izvlecite lestev na potrebno dolžino.
- Poravnajte kline.
- Popravite smer vrtenja.

Izklopite samodejno nivelacijo:

TaPri  snite  pko Samodejna nnivelacija [134 A].
–   Rdeča kontrolna LED na  pki [134 B] sve  .

Uporaba lestve kot most brez košare:

–   Lestev se lahko za uporabo kot most, brez obremenitve 
raztegne preko nastavljene vrednos   za 1 osebo na vrhu lestve.
–   2 sekundi po varnostnem izklopu na meji za preobremenitev 
1 oseba na vrhu lestvenika, se sistem hidravličnega pri  ska 
ponovno vzpostavi.  
–   Na ekranu se prikaže maksimalna možna uporabna dolžina 
lestve.
–   Na ekranu sve   rumena kontrolni simbol  Obremenitev v 
prostem položaju prepovedana [135 A].
Lestev v tem položaju obremenite še toliko, dokler se ne oglasi 
varnostni zvonec.

Uporaba lestve kot most z košaro:

Lestev postavite v želeni položaj, pri tem po potrebni uporabite 
preklop med obremenitvami košare.  
Reševalno košaro brez posadke, krmilite iz glavnega krmilnega 
mesta ter lestev maksimalno raztegnite. 
–   Kontrolni simbol  Obremenitev košare brez oseb [135 B] se 
vklopi.
Lestev z izredno pazljivostjo raztegnite, saj je iz glavnega 
krmilnega mesta težko oceni   in vide   točko naslona za košaro. 

[134] Tipka samodejno nivelacija (A) z rdečo kontrolno LED (B)

[135] Kontrolni simbol Obremenitev v prostem položaju 
prepovedano (A), Kontrolni simbol Obremenitev košare brez oseb 
(B)
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Približevanje in naslon lestve

–   Naslon lestve ali košare na točko naslona je mogoč v katerem 
koli položaju pregibne roke.
Lestev ali košaro samo narahlo naslonite na objekt
- Pri  močnejšem  naslonu  se  delovni  gib lestve sunkovito 
prekine
- Na  ekranu  se  vklopi  zeleni  kontrolni simbol Obratovanje most 
(136A).

Pri približevanju in naslonu lestve z ali brez košare, prosimo 
upoštevajte: 
Košaro  vedno  naslonite  tako,  da  je  možen hiter umik. Košaro 
naslonite na zunanji strani in  vstopajte  v  košaro  iz  okna  ali  
balkonske
ograje.
–   Pri približevanju ali naslonu kjer je na lestvi pregibna roka v 
nagibu, lahko pride do izklopa delovanja lestve..

Po uspešnem naslonu na točko naslona lestve ali košare: 
Zagotovite in prepričajte se, da je lestev oziroma košara 
naslonjena na delu objekta, ki bo zdržal obremenitev.

Lestev obremenitev največ z 12 osebami sočasno, ki morajo bi   
enakomerno porazdeljene na lestvi.

 Samodejna prekinitev delovanja lestve, v nastavitvi   
 Most, ne deluje vedno. Sistem služi prvenstveno  
 za zaščito pred poškodbami, podobno kot varnostni  
 sistem pred trčenjem, ker strojnik iz glavnega krmilnega 
mesta nima najboljšega pregleda nad področjem naslona lestve. 
V kolikor strojnik lestev že pri naslonu obremeni, to kasneje lahko 
povzroči poškodbe lestvenika, predvsem takrat ko bodo po lestvi 
hodile osebe (do 12 oseb!). Zato mora strojnik lestev odloži   na 
rahlo, da pri tem ne nastane obremenitev lestvenika.

Odmik lestve od naslona
Lestev najprej narahlo dvignite ter uvlečite.

Vklop samodejno nivelacije:
Pri  snite  pko samodejna nivelacija (137A)
-  Rdeča kontrolna LED (137B) se izklopi.

[136] Kontrolni simbol Obratovanje most (A), Kontrolni simbol 
Obremenitev v prostem položaju prepovedana (B)

[137] Tipka samodejno nivelacija (A) z rdečo kontrolno LED (B)
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 OPOZORILO!
 Pri uporabi lestve obstaja možnost padca!

 
Uporaba samo pri poravnanih lestvenik.
Posebna pozornost pri mokrih, zaledenelih klinih.
Naprave ne premikamo, ugasnemo motor, kadar se na lestveniku 
zadržujejo osebe (140).
Pred premikom se je potrebno prepriča  , da na lestveniku ni oseb.
Posebna pozornost pri prehodu iz lestve na pregibno roko kot tudi 
pri prehodu iz pregibne roke v košaro.
Pri  snite  pko  Motor Start/Stop [138 A] in jo držite dokler se 
motor vozila ne izklopi.
–   Na ekranu se pojavi kontrolni simbol Motor izklopljen [138B].

Zagotovi  , da ja lestev varno postavljena in da so klini poravnani.
Postavite pomožno lestev [139] za dostop na glavno lestev.

poštevajte dovoljeno obremenitev lestve .
Lestev razbremeni  , če se vklopi varnostni zvonec ter na ekranu 
se pojavi kontrolni simbol Preobremenitev, lestev zloži  .

Prehod v reševalni košaro RC 300

Prehodna vrata v košari [141 A] odprete s po  skom varoval [141 
B] ter vrtenjem zapiral [141 C] za 180 ° . S tem jih od varujete in 
odprete. 
Vstopite v reševalno košaro. 
–   Pri prehodu pazite na stabilen položaj in varovanje z držanjem 
varnostnih lokev (opcija), varnostnih ročajev [141 D] in
Pohodne cevaste stopnice [141 E].
Prehodna vrata vedno  zaprite za sabo in jih ustrezno zavarujte.   
Zagotovi  , da je glavno krmilno mesto zasedeno s strani strojnika.
Osebe v košari je potrebno zavarova   s pozicijskim pasom ter jih 
pripe   na zato predvidena mesta v košari.  

Če je potrebno prevze   kakšen predmet ali kos opreme: 
Vedno sestopite iz vrha lestve pro   vznožju. 
Predmet ali opremo prevzemite ter se vrnite nazaj na vrh lestve 
oziroma v košaro.
 

[138] Tipka   Motor   Vklop/Izklop   (A),   kontrolni simbol 
Motor izklopljen (B)

[139] Pomožna lestev

140] Opozorilni znak na lestveniku: Hoja po lestvi 
prepovedana dokler motor deluje ali se lestev premika 

[141] Prehodna vrata (A), zaporni mehanizem (B, C), ročice 
(D), Stopnica (E)
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Prehod v reševalno košaro RC 400

Varnostno ročico na košari z vrtenjem varovala odklenite [142 A]
ter po  snite in odprite.

Prehodna vrata [142 B] na košari privzdigni   ter od varova   in 
odpre  .

Vstopite v reševalno košaro.

–  Pri prehodu pazite na stabilen položaj in varovanje z držanjem 
varnostnih lokev (opcija), varnostnih ročajev [142 C] in
Pohodne cevaste stopnice [142 D].
  
- Vrata za sabo zaprite in zavarujte.  
- Varnostno ročico zaprite in zavarujte.  
- Zagotovi  , da je glavno krmilno mesto zasedeno s strani 
strojnika.
- Osebe v košari je potrebno zavarova   s pozicijskim pasom ter jih 
pripe   na zato predvidena mesta v košari.  

Če je potrebno prevze   kakšen predmet ali kos opreme: 
Vedno sestopite iz vrha lestve pro   vznožju. 
Predmet ali opremo prevzemite ter se vrnite nazaj na vrh lestve 
oziroma v košaro.

[142] Handlauf mit Verrieglung (A), Übersteigtüren (B),  
Übersteigbügel (C), Haltegriff e (D)
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SPOMINSKO OBRATOVANJE (OPCIJA)

Lestev

Prosimo upoštevajte

Tehnika

V spominskem obratovanju se izvajajo gibi med štartno točko in 
ciljno točko. Uporaba in izvajanje gibov   se   lahko   med   startno   
in   ciljno   točko uporabljajo avtomatsko.

S pri  skom na  pko Pot shrani  , se shranijo točke po   v delčkih 
sekundah. Sočasno se shranijo tudi parametri hitros   naprave, 
nivelacija ter meje košare. Maksimalni čas shranjevanja je do 15 
minut.

S pri  skom na funkcijo vrnitve, se shranjena pot izvede   v   
obratnem   vrstnem   redu.   Pogoj   za izvedbo postopka je, da je 
lestev še na ciljni točki ali vsaj v neposredni bližini te točke.

S pri  skom na  pko za ponavljanje spominskega efekta, se izvede 
shranjena pot od štartne točke do ciljne točke. Pogoj za izvedbo 
postopka je, da je lestev še na štartni točki ali vsaj v neposredni 
bližini te točke.

Med spominskim obratovanjem krmilni sistem op  mizira hitrost 
lestve. Pri tem se upošteva  k pred delovnim gibom preklop 
hitros   ter samodejno nivelacija (izklop ali vklop nivelacije). 
Stalno prilagajanje  hitros    lestve,  lahko  med  delovnimi gibi 
privede do rahlih tresljajev lestve. To ni znak napake temveč znak, 
da krmilni sistem deluje natančno.

Spominsko   obratovanje   se   lahko   vsak   čas zaustavi ter po 
potrebi nadaljuje naprej ali nazaj.

Na razpolago so samo funkcije, katere se lahko ak  virajo.
Primer: Funkcijska simbola Naprej in Nazaj se prikažeta na ekranu 
samo takrat, če se je predhodno shranil kakšen delovni gib.

Med spominskim obratovanjem je samodejno pospravljanje  
lestve (opcija)  v  transportni  položaj izklopljeno.

Za vašo varnost

 OPOZORILO!
 Nevarnost trčenja!

V spominskem obratovanju potrebuje naprava prosto delovno 
področje! Samodejno gibanje naprave  je  za  uporabnika  težko  
predvide  .
Točnost  izvedenih  gibov naprave  je  odvisno od hitros   lestve ter 
od drugih faktorjev kot so hitrost vetra, vklop ali izklop samodejno 
nivelacije.
Pri obvozu ovir in predmetov na po   lestve, je potrebno zagotovi   
varnostni odmik: 
– minimalno 100 cm pri popolnoma  raztegnjeni lestvi 
– minimalno  40 cm pri popolnoma zloženi lestvi 
Nivelacije ne izklapljamo ali vklapljamo v bližini ovir.
Uporabnik / strojnik mora ves čas delovanja spremlja   delovanje 
lestve. Predvsem mora bi   prepričan da je v delovnem področju 
gibanja lestve vedno prosta pot. Samo na ta način lahko 
zagotovimo, da se bo lestev premikala brez da bi poškodovala 
osebe v košari ali poškodovala samo napravo ali druge predmete 
in objekte. 
Pri   nevarnos     do  ka,   delovanje   takoj prekini  . Glej poglavje 
Prekini   / Vrni  . Zaradi možnos   poškodbe pri sunkovitem 
zaustavljanju z zasilnim STOP s  kalom tega
ne poskušajte uporablja  .

 OPOZORILO! 
 Lestev se lahko prevrne!

Med spominskim obratovanjem je ak  vna najmanjša meja košare, 
katera se je med spominskim obratovanjem shranila. Če se 
spominsko obratovanje uporablja z težjim bremenom, je določena 
meja košare nezanesljiva.

Pri omejeni meji košare upoštevajte obremenitvene rezerve.
Pri   vklopu   funkcije   Naprej   ali   Nazaj, preverite dejansko 
število oseb v košari.
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SPOMINSKO OBRATOVANJE (OPCIJA)

Lestev

Shranjevanje po  

Predpogoj
- Izpraznjen spomin:
Od vklopa lestve se ni izvajalo shranjevanje delovnih gibov ali 
spomin se je izbrisal s pri  skom na  pko Konec/Stop/Brisanje.

Lestev pripeljite do želene začetne točke ter prekinite delovne 
gibe.
- Krmilne ročice na obeh krmilnih mes  h stojijo v ničnem 
položaju.
- Varnostno nožno s  kalo držite.
S    funkcijsko     pko    Hitro/Počasi    (143) nastavite želeno 
hitrost

Vklop

Pri  snite funkcijsko  pko Pot shrani   (114)
- Tekstovno sporočilo SPOMIN POSNETI
- Trenutni položaj lestve se shrani kot štartna točka
    Izvedite delovni gib –manever
- Vsi delovni gibi lestve se shranijo
-  Shrani   se   hitrost   izvedenih   gibov   ter pred nastavljena 
hitrost lestve
- Nastavitev samodejne nivelacije se shrani
-   Sprememba     nastavitve     hitros       je omogočena in se prav 
tako shrani
-  Vklop  ter  izklop  samodejne  nivelacije  je omogočen in se prav 
tako shrani
-  Omejevanje    meje    dosega    košare    je omogočeno.   Shrani   
se   samo   najmanjša nastavljena meja košare.
-  Prekinitve  delovnih  gibov  (odmori)  se  ne shranjujejo.

Na ciljni točki

-Krmilne   ročice   na   obeh   krmilnih   mes  h postavljene   v   
nični   položaj,   varnostno   nožno
s  kalo ak  virano.
Enkrat         pri  snite         funkcijsko          pko
Konec/Stop/Brisa   (145)
- Snemanje se prekine
-Tekstovno  sporočilo   SPOMIN PRIPRAVLJEN.
- Možno je Ak  vira   funkcijo Nazaj.

[143] Funkcijski simbol Hitrost Hitro/Počasi

[144] Funkcijski simbol Pot shrani  

[145] Funkcijski simbol Konec/Stop/Brisa  
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Samodejna vrnitev na štartno točko

Predpogoj
-  Lestev  se  nahaja  na  ciljni  točki  ali  v neposredni bližini te točke
- Tekstovno sporočilo  SPOMIN PRIPRAVLJEN
- Krmilne ročice na obeh krmilnih mes  h so v ničnem položaju, 
varnostno nožno s  kalo je ak  virano.

Vklop

Pri  snite funkcijsko  pko Nazaj (146)
- Tekstovno sporočilo SPOMIN AKTIVIRAN
-   Shranjeni   delovni   gibi   se   izvedejo   v obratnem vrstnem redu
-  Najmanjša  meja  košare  je  med  celotnim delovanjem ak  virana.
Shranjena meja maksimalnega dosega lestve je med delovanjem 
ves čas ak  vna.
-  Samodejna  nivelacija  se  izklopi  ali  vklopi, glede na podatke.
-   Hitrost   hitro   ali   počasi   se   samodejno preklopi, glede na 
shranjene podatke.
- V shranjenem področju se vsi delovni gibi izvajajo z najvišjo možno 
hitrostjo, glede na določeno stopnjo hitros  

SPOMINSKO OBRATOVANJE (OPCIJA)

Lestev

(146) Funkcijski simbol Nazaj
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SPOMINSKO OBRATOVANJE (OPCIJA)

Lestev

Prekinitev / vrnitev

Strojnik lahko ak  vira funkcijo za vrnitev / nazaj, na kateri koli 
točki. Spominsko obratovanje se lahko nato nadaljuje nazaj ali 
naprej.
Pri  sni   funkcijsko    pko   Konec/Stop/Brisa   (148)
-  Obratovanje se ustavi
- Tekstovno   sporočilo  SPOMINSKO OBRATOVANJE
- Shranjene  točke  se  lahko  s  ponovnim pri  skom na    pko   
Konec/Stop/Brisa  , izbrišejo

ali
 
Pri  snite  funkcijsko   pko  Nazaj  (147),  da nadaljujete z funkcijo 
vračanja.

Pri  snite  funkcijsko   pko  Naprej  (149),  da nadaljujete do ciljne 
točke.
  
 Če med obratovanjem premaknete krmilne ročice, se  
 spominsko obratovanje ne more nadaljeva  .

Ročno krmiljenje do štartne ali ciljne točke
- Tekstovno sporočilo  SPOMIN PRIPRAVLJEN
- Funkcija za ponavljanje se lahko ak  vira
-  Spomin  se  lahko  s  pomočjo  funkcijske  pke Konec/Stop/
Brisa  .

Na zače   točki

–   Delovanje lestve se ustavi.
–   Tekstovno sporočilo SPOMIN PRIPRAVLJEN  MEMORY BEREIT.
–   Funkcija za ponavljanje se lahko ak  vira.
–   Spominska enota se lahko s funkcijsko  pko  Konec/Stop/
Brisa   izbriše.

(147) Funkcijski simbol Nazaj

(148) Funkcijski simbol Konec/Stop/Brisa  

(149) Funkcijski simbol Naprej
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Funkcija za ponovitev

 
Predpogoj

- Lestev  se  nahaja  na  štartni  točki  ali  v neposredni bližini
- Tekstovno sporočilo SPOMIN PRIPRAVLJEN
- Krmilne ročice na obeh lrmilnih mes  h so v nultem   položaju,   
varnostno   nožno s  kalo je ak  virano

Vklop

Pri  snite funkcijsko  pko Naprej (150)
- Tekstovno sporočilo SPOMIN OBRATUJE
- Izvajajo se shranjeni delovni gibi, lestev se premika pro   ciljni 
točki
- Parametri so is   kot pri funkciji vračanja
- Prekinitev  /  vrnitev  isto  kot  pri  funkciji vračanja

Na ciljni točki

-  Delovni gibi lestve se ustavijo
- Tekstovno sporočilo SPOMIN PRIPRAVLJEN
-  Ak  vira se lahko funkcija vračanja
-  Spomin   se   lahko   s   funkcijsko    pko Konec/Stop/Brisa   
(151) izbriše

Brisanje spomina

 Spomin se lahko s ponovnim pri  skom na funkcijo Pot  
 shrani  , izbriše ali presname.

Med spominskim obratovanjem:
Dvakrat pri  snite funkcijsko  pko Konec/Stop/Brisa   (151)

Pri  mirujoči  lestvi,  na  katerikoli  poziciji  ter  med prekinitvijo 
spominskega obratovanja:
- Tekstovno  sporočilo SPOMIN PRIPRAVLJEN
Pri  snite  funkcijsko   pko  Konec/Stop/Brisa   (151)

[150] Funkcijski simbol Naprej

[151] Funkcijski simbol Konec/Stop/Brisa  

SPOMINSKO OBRATOVANJE (OPCIJA)

Lestev
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FUNKCIJA ODMIK OD OVIR

Lestev

Prosimo upoštevajte

Pri trčenju v ovire na mejnih področjih dosegov lestve, lahko 
varnostni sistem pro   trčenjem, prikazuje nepravilno stran do  ka. 
Npr.: zaradi posebnega položaja lestve na oviro ali posebna oblika 
ovire.  Zato mora strojnik vedno nadzorova   delovanje lestve ter s 
tem zagotovi   da ne pride do trčenj z oviro. V kolikor je op  malna 
smer gibanja da se prepreči trčenje, blokirana, potem se lahko s to 
funkcijo Odmik od ovir premos  . 

 OPOZORILO!
 Nevarnost poškodbe lestve ali košare! Vsi varnostni   
 senzorji pro   trku ali do  ku so izklopljeni!

Funkcija Odmik od ovir, se uporabi samo takrat ko se po trku ob 
oviro ni možno izves   delovni gib lestve. S funkcijo se izklopijo 
senzorji in nato lahko strojnik izvede delovni gib na varno 
področje.
Z vklopljeno funkcijo Odmik od ovire, ne izvajajte delovnih 
gibov pro   oviri s katero je lestev trčila, ker to povzroči dodatne 
poškodbe lestve in košare.
Strojnik mora med delovanjem z izklopljenimi senzorji ves čas 
nadzira   gibe naprave predvsem in pazi   da ne poškoduje lestve 
in osebe v košari .
Vse delovne gibe je potrebno izvaja   izredno previdno.
Nadaljne napotke najdete v poglavju  Lestev – za vašo varnost ter 
Lestev – Obratovanje.

–   Dokler je vklopljena funkcija Odmik od ovire, deluje zvočni 
opozorilni signal. 

 

Vklop in izklop

Vklop funkcije odmika od ovir

Ak  virajte varnostno nožno s  kalo.
Pri  snite in držite  pko Odmik od ovire [152]  na krmilnem mestu 
kjer krmilite napravo.
–   Elektronski varnostni signal se vklopi .
Sedaj z eno izmed krmilnih ročic izvedite potreben delovni gib, da 
se odmaknete od ovire.

Izklop funkcije odmika od ovire

–   Po izpustu funkcijske  pke se funkcija Odmik od ovire 
izklopljena.

[152] Funkcijski simbol Odmik od ovire
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Prosimo upoštevajte

Po končani uporabi lestve ali pri menjavi položaja postavitve, se 
lestev odloži na točko za transport. Šele po pravilno odloženi lestvi, 
se lahko pospravi podpornike.

 OPOZORILO!
 Nevarnost padca!

Pred   vsakim   premikom   lestve,   morajo sestopi   vse osebe
Pred   odlaganjem   lestve   v   transportni položaj se morajo iz 
košare odmakni   vse osebe.
 

Ročno pospravljanje
Pregibno roko popolnoma dvignite.
Lestev popolnoma zložite.
–   V kolikor lestev ni popolnoma zložena se na ekranu pojavi 
tekstovno sporočilo LESTEV ZLOŽITI, v kolikor desna krmilna ročica 
ni premaknjena v smeri zlaganja lestvenika.
Lestev zapeljite preko transportnega odložišča ter pri tem 
upoštevajte označitev na lestvi [153 A] in na odložišču [153 B].
Lestev počasi spuščajte v transportni položaj..
–   Pred odlaganjem zložene lestve, se samodejno lestev poravna 
z vretenom s pomočjo samodejne nivelacije. Ko lestvenik doseže 
končni položaj se delovni gib lestve izklopi.

V kolikor opisani ročni način odlaganja lestve ne deluje: 
Preberite tekstovno sporočilo na ekranu.
–   Če eden od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen se to prikaže 
na ekranu.
Po potrebi izklopite samodejno  nivelacijo [154A].
–   Samodejni premik v transportni položaj deluje samo takrat ko je 
funkcija za samodejno nivelacijo vklopljena. Glej poglavje  Lestev – 
Tehnika – Samodejna nivelacija.
 

POSPRAVLJANJE LESTVE

Lestev

[153] Označitev na lestvi ter na odložišču

[154] Tipka   samodejno   nivelacija   (A),   rdeča kontrolna LED (B)
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POSPRAVLJANJE LESTVE

Lestev

Samodejno pospravljanje

Samodejni sistem za pospravljanje lestve omogoča, samostojno 
pospravljanje in odlaganje lestve  v  transportni  položaj.  Ak  vira  
se  lahko  v določenem  delovnem  polju,  vklop  je  možen  iz
reševalne košare in glavnega krmilnega mesta.

Pri    spominskem    obratovanju    (opcija), samodejno 
pospravljanje ni mogoče.

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje lahko privede do težjih nezgod!

Strojnik mora med samodejnim pospravljanjem ves čas  
nadzorova   postopek,  da  se  pri  tem  ne  poškodujejo osebe in 
lestev.
V kolikor je potrebno, samodejno proces pospravljanja 
nemudoma prekini  .

Vklop samodejnega pospravljanja

Vsi pogoji za delovanje samodejnega postopka pospravljanja so 
navedeni v opisu [155].
Varnostno nožno s  kalo vklopi  .

Krmilne ročice pus    v ničnem položaju.
Pri  snite funkcijsko  pko  Lestev odloži   [156].
–   Pregibna roka se dvigne.
–   Lestev se rahlo dvigne, v kolikor je kot postavitve nižji od 
+10 °  ali se lestev uporablja kot most.
–   Lestev se sočasno zlaga, vr   in počasi postavlja v transportni 
položaj.
–   Vklopi se tudi samodejna regulacija.

Prekinitev samodejnega pospravljanja
- Ponovno   pri  snite   funkcijsko    pko   Lestev pospravi
- Druge možnos   (samo v izjemnih primerih): 
- Premaknite katerokoli krmilno ročico. 
ali
- Spus  te nožno varnostno s  kalo

Samo v nujnih primerih:
- Vklopite zasilno STOP s  kalo

Pogoji za ak  viranje samodejnega pospravljanja

Področje vrtenja:                      ±90 °levo ali desno od kabine vozila

Kot postavitve:                        < 35 °

Dolžina lestve:                        < 15 m skupaj

Pregibna roka:                       poljuben položaj

[155] Uporaba

[156] Funkcijska  pka  Lestev odloži  
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IZPAD GLAVNE HIDRAVLIČNE OSKRBE

Zasilno obratovanje

Prosimo upoštevajte 

Zasilno obratovanje črpalke omogoča, da pri izpadu glavne 
hidravlične oskrbe naprave, delovanje lestve še poteka (npr.: 
izpad motorja vozila) in omogoča da se lestev spravi v transportni 
položaj:
–   Dvigalo (opcija) spravi   v transportni položaj,
–   z omejeno hitrostjo omogočeno zlaganje in odlaganje lestve v 
transportni položaj,
–   pospravljanje podpornikov lestve v transportni položaj.

Hidravlična oskrba v zasilnem obratovanju se omogoča preko 
ročne črpalke ali preko električne pomožne hidravlične črpalke. Le 
te so možne v izvedbi: 24 V, 230 V ali 400 V. 
Krmiljenje v tem načinu delovanja, se izvaja preko glavnega 
krmilnega mesta košare. Strojnik lestev krmili enako kot v 
normalnem delovanju. Glej poglavje Lestev – Obratovanje.
Krmiljenje podpornikov se izvaja tako kot v normalnem delovanju 
naprave, preko krmilnih mest podpornikov. Glej poglavje 
Podpiranje  - Obratovanje 

Odvisno od opremljenos   vozila, so na razpolago sledeče zasilne 
črpalke: 
–   Zasilna črpalka, napajanje preko 24 V električnega omrežja 
vozila (opcija)
–   Zasilna črpalka, z zunanjim napajanjem,  230 V/400 V (opcija)
–   Zasilna črpalka 230 V/400 V, oskrba preko lastnega 
električnega agregata (opcija)
–   Ročna črpalka (opcija).

Vozila z električnimi hidravličnimi črpalkami: 

 POZOR!
 Dolgotrajno delovanje zasilnih črpalk, lahko privede   
 do pregretja le teh!  V primeru izpada zasilne črpalke,  
 zasilnega pogona ni več možno izvaja  .
Tipko Zasilna črpalka ali Hidravlična zasilna črpalka  uporablja   
samo toliko, dokler lestev ni v transportnem položaju. 
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IZPAD GLAVNE HIDRAVLIČNE OSKRBE

Lestev

Vklop zasilne črpalke

24-V-zasilna črpalka (opcija)

Zagotovite električno napajanje:
–   Motor vozila mora delova   ali
–   Priklopite 24-V-zunanjo napajanje vozila.
Pri  snite in držite  pko  Zasilna črpalka [157].
–   Zasilna črpalka deluje samo toliko časa kolikor držite 
gumb pri  snjen.
Lestev in podpornike pospravite v transportni položaj. 
Glej poglavja Lestev – obratovanje in Podporniki – obratovanje.

 

Zasilna črpalka z zunanjim napajanjem (opcija)

 OPOZORILO!
 Pri neustreznem ali poškodovanem električnem vodniku,  
 obstaja življenjska nevarnost! 

Uporabite samo električne vodnike, ki so ustrezno izolirani ter 
izpolnjujejo zahteve predpisom  VDE 0100, del  410.
–   Za 230 V: H07 RN-F 3G 2,5 ali bolje
–   Za 400 V: H07 RN-F 5G 2,5 ali bolje
–   Električno napajanje priklopite na sistem lestve preko omarice, 
ki je nameščena na stopnicah nadgradnje [158 A].
Druge napotke o zunanji oskrbi glej poglavje Električna naprava – 
izmenični tok – zunanjo napajanje.

Pri  snite in držite  pko Hidravlična zasilna črpalka [158 B] 
–   Zasilna črpalka deluje samo toliko časa kolikor dolgo držite 
 pko .

Lestev in podpornike pospravite v transportni položaj. 
Glej poglavja Lestev – obratovanje in Podporniki – obratovanje.

Simboli [160] na omarici s  pko  Hidravlična zasilna črpalka:
A  Zasilno obratovanje ali izpad elektrike
B    Hidravlična zasilna črpalka
C  Lestev ročno spravi   v transportni položaj 

Zasilna črpalka (opcija), napajanje preko električnega agregata z 
drsnim obročem 

Oskrba z električno energijo preko  230/400-V-električnega 
generatorja na vretenu naprave. Glej Električne naprave – 
električni generator.
Pri  snite in držite  pko Hidravlična zasilna črpalka [159 A] .
–   Zasilna črpalka deluje samo toliko časa kolikor dolgo držite 
 pko.

Lestev in podpornike pospravite v transportni položaj. 
Glej poglavja Lestev – obratovanje in Podporniki – obratovanje.

Simboli [160] na omarici s  pko  Hidravlična zasilna črpalka:
A  Zasilno obratovanje ali izpad elektrike
B    Hidravlična zasilna črpalka
C  Lestev ročno spravi   v transportni položaj 

 [157] Tipka Zasilna črpalka, za zadnjo loputo nadgradnje

[158] V  čnica (A) ter s  kalo (B)

[159] Tipka Hidravlična zasilna črpalka (A)

[160] Simboli na tabli omarice s  pko Hidravlična zasilna črpalka
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IZPAD GLAVNE HIDRAVLIČNE OSKRBE

Lestev

Ročna črpalka (opcija)

Odprite   zgornjo   loputo   na   zadnji   strani nadgradnje (161A)
Spros  te dva vijaka (161B)
Snemite spodnjo loputo na nadgradnji
Snemite ročico črpalke iz ležišča ter vtaknite v pritrdišče ročne 
črpalke (161C)
Enakomerno izvajajte črpanje, da lahko lestev vr  te, zložite ter 
nivelirate in odložite v transportni položaj. Enak postopek izvedite 
pri podpornikih. 
Delovne gibe lestve ali podpornikov izvajate kot je opisano v 
poglavjih Lestev – obratovanje ter Podpiranje - Obratovanje

Zasilno obratovanje za podpornike:
 Pri zlaganju podpornikov s pomočjo ročne črpalke,   
 posebno pozornost posve  te zategovalnem sistemu za  
 vzme  . Jeklenice za zategovanje  [162] se morajo po   
 postopku spros   . 

[161] Zgornja loputa (A), Vijaka (v sliki nista vidna) za  
pritrditev  spodnje  lopute  (B),  pritrdišče  za ročico zasilne 
črpalke na črpalki (C)

[162] Jeklenica za zategovanje vzme  
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IZPAD GLAVNE HIDRAVLIČNE OSKRBE

Lestev

Po zasilnem obratovanju

Zasilna črpalka z zunanjim napajanjem:
- Zaprite polnilno v  čnico [164 A].

Ročna črpalka:
- Pogonsko ročico črpalke [163 A] snemite in ga names  te v zato 
namenjeno pritrdišče.

Za vse zasilne črpalke:
- Zaprite pokrov nadgradnje zadaj.

Napako lestve čim prej odpravite.

[163] Pritrdišče pogonske ročice na ročni črpalki

[164] Polnilna v  čnica (A)



127
IVECO MAGIRUS

Vklop zasilnega obratovanja

Tako dolgo kot je ak  virana ročica za zasilno obratovanje, deluje 
elektronski varnostni zvonec (samo če deluje elektrika). 

Lestev

Izvlecite ročico za zasilno obratovanje [165 A].
Zasilno ročico z nogo po  snite in držite navzdol.
–   Elektronski varnostni zvonec se vklopi 
–   Pri  sk hidravličnega olja se preusmeri v pogon lestve.

Podporniki

Izvlecite ročico za zasilno krmiljenje [165 A].
Zasilno ročico z nogo po  snite in držite navzdol.
–   Elektronski varnostni zvonec se vklopi 
–   Pri  sk hidravličnega olja se preusmeri v pogon podpornikov

Zasilno obratovanje lestve:

 OPOZORILO!
 Nevarnost trčenja in prevrnitve!  Vsi nadzorni in   
 varnostni sistemi so izklopljeni!

Zasilno krmiljenje izvajajte samo v primeru izpada osnovnega 
krmilnega sistema.
Zasilno krmiljenje po možnos   uporabljajte samo za pospravljanje 
naprave.
Delovne gibe izvajajte izredno previdno.
Z zasilnim krmiljenjem ne izvajajte delovnih gibov, ki povečujejo 
obremenitev ali povečujejo maksimalni doseg naprave.  
Lestev po možnos   ne izvlecite ali premikajte izven vzdolžne osi 
vozila.
Lestev zložite samo s popolnoma dvignjeno pregibno roko.
Nagib lestve izvajajte samo s popolnoma zloženo lestvijo.
Pri izpadu prikaza na ekranu, uporabljajte koto mer ter prikaz 
dolžine lestvenika (opcija) za boljšo orientacijo pri krmiljenju. 
Delovne gibe lestve med zasilnim obratovanjem, ves čas 
nadzorujte, da se prepreči poškodbe oseb in same naprave. 
Dodatna navodila dobite v poglavjih Lestev – Za vašo varnost ter 
Lestev – Obratovanje.  

IZPAD KRMILNE ELEKTRONIKE

Lestev

Prosimo upoštevajte

Zasilno obratovanje omogoča, da v primeru izpada krmilne 
elektronike:
–   z omejeno hitrostjo izvajamo pospravljanje lestve v transportni 
položaj 
–   pospravljanje podpornikov v transportni položaj.

Zasilno obratovanje podpornikov:

 OPOZORILO!
 Nevarnost trčenja in prevrnitve!  Vsi nadzorni in varnostni
 sistemi so izklopljeni!

Zasilno krmiljenje izvajajte samo v primeru izpada osnovnega 
krmilnega sistema.
Zasilno krmiljenje po možnos   uporabljajte samo za pospravljanje 
naprave.
Delovne gibe izvajajte izredno previdno.
Podpornike pospravite šele takrat ko je lestev popolnoma zložena 
in pospravljena v transportni položaj.
Gibanje podpornikov med zasilnim obratovanjem ves čas 
nadzirajte, da se ne poškoduje osebe ali predmetov .
Dodatna navodila poiščite v poglavju Podpiranje – za vašo varnost  
in  Podpiranje - Obratovanje.
 

[165] Ročica za zasilno obratovanje
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Zasilno obratovanje lestve

Krmiljenje delovnih gibov lestve

[166] Zasilna ročica za delovne gibe lestve ter označbe krmilnih 
ročic: Pogled iz glavnega krmilnega mesta

Vklop zasilnega pogona – glej zgoraj.
Na glavnem krmilnem mestu, odprite pokrov na levi strani sedeža.
–   Iz sedeža na krmilnem mestu, je sedaj možno uporablja   
krmilne ročice za zasilno krmiljenje [166]

Funkcije zasilnih ročic [166]

A  Pregibno roko dvigni  /nagiba  
B    Regulacija nivoja na desno / na levo
C  Vrtenje lestve
D  Lestev dvigni   / nagiba  
E    Lestev izvlek / uvlek

 
 POZOR!
 Uvlek lestve s pregibno roko ki je v nagibu, lahko vodi do  
 hujših poškodb lestve in pregibne roke! 

Pred uvlekom lestve, je potrebno pregibno roko popolnoma 
dvigni  .
Zagotovite, da po dvigu pregibne roke, le te nihče več ne bo 
nagibal med tem ko se lestev pospravlja.

Izravnava nivoja na desno:
Povlecite zasilno ročico Izravnava nivoja [166 B] navzgor.
 Izravnava na desno:
Povlecite zasilno ročico Izravnava nivoja [166 B] navzdol.

Dvig pregibne roke:
Zasilno ročico Pregibna roka [166 A], [167] povlecite navzgor 
[167 A] ter zataknite ročico za vodilo in zavarujte [167 B]. Nagib 
pregibne roke:
Zasilno ročico Pregibna roka [166 A] po  snite navzdol.

IZPAD KRMILNE ELEKTRONIKE

Lestev

[167] Zasilna ročica za pregibno roko
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IZPAD KRMILNE ELEKTRONIKE

Lestev

[168] Zasilna ročica za delovne gibe lestve ter označbe z funkcijami ročic: Pogled iz glavnega krmilnega mesta

[169] Kotomer

Lestev vrte   na desno:
Zasilno ročico Vrte   [168 C] povlecite navzgor.

Lestev vrte   na levo:
Zasilno ročico Vrte   [168 C] po  snite navzdol.

Lestev dvigni  :
Zasilno ročico Lestev Dvigni  /Nagiba   [168 D] povlecite navzgor.

Lestev nagiba  :
Zasilno ročico  Lestev Dvigni  /Nagiba   [168 D] po  snite navzdol.

Lestev izvlek (raztegni):
Zasilno ročico Izvlek/Uvlek [168 E] povlecite navzgor.

Lestev uvlek (zloži  ):
Zasilno ročico Izvlek/Uvlek [168 E] po  snite navzdol.

Pri vseh delovnih gibih lestve v zasilnem obratovanju, je potrebno 
spremlja   vrednos   na kotomeru [169].
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IZPAD KRMILNE ELEKTRONIKE

Lestev

Lestev pospravi   - odloži  

 POZOR!
 Pri nestrokovnem rokovanju z lestvijo, se lahko pri   
 približevanju lestve vozniški kabini, lahko pride   
 do poškodb vozniške kabine kot tudi poškodb na lestvi!

Pri postavitvenih površinah z nagibom,je potrebno z zasilnim 
krmiljenjem izves   nivelacijo lestve .
Prepogoj za odlaganje lestve v transportni položaj:
– Pregibna roka popolnoma dvignjena
– Lestev popolnoma zložena. Glej poglavje  Lestev – Ročno 
odlaganje 
– Lestev zavr  te sredino vozniške kabine.

Pregibno roko popolnoma dvignite.
Lestev v zasilnem obratovanju popolnoma zložite ter zavr  te nad 
transportno odložišče .
Po potrebno izvedite nivelacijo  [170 A]:
– Zasilno ročico [168 B] povlecite navzgor za nivelacijo za izravnavo 
nivoja na desni.
– Zasilno ročico [168 B] po  snite navzdol za nivelacijo na levi.
–   Nivelacija je zaključena ko sta vreteno lestve ter nadgradnja 
postavljena vzporedno [170 B].

Lestev počasi spus  te v transportni položaj. 

Po zasilnem obratovanju

Zaprite pokrov zasilnega krmiljenja.
–   Zasilna ročica za pregibno roko, se vrne samodejno v nevtralni 
položaj.
Čim prej pus  te odpravi   napako.

[170] Lestev z ak  vno izravnavo nivoja (A): Podest 
je nagnjen, med teko ko je pogon lestve vodoraven 
s samodejno izravnavo nivoja (B): pogon lestve je 
vodoraven na podest
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IZPAD KRMILNE ELEKTRONIKE

Lestev

Zasilno obratovanje podpornikov

Krmiljenje podpornikov

Zagotovi  , da je lestev pravilno odložena v transportno odložišče.
Vklop zasilnega pogona, glej zgoraj.

Odprite zgornjo loputa na zadnji strani nadgradnje.
S pomočjo krmilnih ven  lov, izvajajte zasilno krmiljenje.

 
Funkcije zasilnih krmilnih ročic [171]:

A    Podpornik spredaj desno izvlek/uvlek 
Za izvlek, ročico povlecite navzgor.
Za uvlek, ročico po  snite navzdol.

B    Podpornik zadaj desno izvlek/uvlek 
Za izvlek, ročico povlecite navzgor.
Za uvlek, ročico po  snite navzdol.

C   Oba podpornika levo dvig/spust
Za dvig, ročico po  snite navzdol.
Za spust, ročico povlecite navzgor.

D  Zategovanje vzme  
Za spros  tev sistema, ročico povlecite navzgor.
Za zategnitev sistema, ročico po  snite navzdol.

E  Oba podpornika desno dvig/spust
Za dvig, ročico po  snite navzdol.
Za spust, ročico povlecite navzgor.

F  Podpornik zadaj levo izvlek/uvlek
Za izvlek, ročico povlecite navzgor.
Za uvlek, ročico po  snite navzdol.

G    Podpornik spredaj levo, izvlek/uvlek
Za izvlek, ročico povlecite navzgor.
Za uvlek, ročico po  snite navzdol.

Reševalno košaro ročno pospravi   v transportni položaj, glej 
poglavje Reševalna košara RC 300  – zasilno obratovanje ter 
Reševalna košara RC 400 – Zasilno obratovanje.
Preverite, da so vsi podporniki ustrezno pospravljeni.
Zagotovite, da je sistem za zategovanje vzme   sproščen (op  čni 
pregled).

Po zasilnem obratovanju

Zaprite zadnji pokrov nadgradnje.
Pus  te napako čim prej odpravi  .

[171] Zasilne ročice pod pokrovom na zadnji strani nadgradnje
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TEHNIKA

Reševalna košara RC 300

Reševalna košara RC 300 poveča uporabnost gasilske avtolestve 
rpi reševalnih nalogah. Nosilnost košare znaša 300 kg ali 3 osebe.

Na reševalno košaro je možno priklopi   razčlične dodatke kot so 
refl ektorji, nosila ali pa vodni monitor. 

Sestava

Izdelana je iz cevnih profi lov in pro   drsnim Alu ploščami  na  tleh.  
Nameščene  ima  ročaje  za oprijem  ter  dve  vstopni  točki  za  
varno  uporabo košare.  Vstopno  izstopna  vrata  za  dostop  na
lestvenik je pregibno izveden. Reševalna košara je  na  lestvenik  
pritrjen  s  posebnim  sistemom, kateri omogoča, da se košara 
lahko po potrebi tudi sname.

Nagib reševalne košare

Med postopkom podpiranja lestve, se košara samodejno    postavi    
v    delovni    položaj.    Pri pospravljanju podpornikov, pa se košara 
samodejno zloži v transportni položaj.
Samodejni regulacijski sistem, omogoča nivelacijo košare,  
tako,  da  je  v  vseh  delovnih  položajih lestve, košara vedno v 
vodoravnem položaju. Za to potrebno energijo, daje elektronski 
hidravlični agregat v košari. Regulacijski ven  l usmeri olje v
pogon za nivelacijo. Regulacijski ven  l se pri premikih lestve preko 
računalnika košare oskrbuje z zadostno količino olja, da se izvede 
nivelacija. S posebnim zapornim mehanizmom, se košara v vsakem 
mirujočem položaju zavaruje pro   premikom.

Zasilno obratovanje: 

Pri  izpadu  elektro  hidravličnega  agregata,  se nagib ali dvig 
lestve ustavi, ko košara doseže kot nagiba 12°. Pri popolnem 
izpadu krmilnega sistema, se lahko košara preko zasilnega sistema 
nivelira ročno, glej poglavje  Reševalna košara RC 300 – Zasilno 
obratovanje.

Premik košare iz in v transportni položaj

Med postopkom podpiranja se reševalna košara samodejno prične 
postavlja   v delovni položaj. Pri pospravljanju podpornikov, se 
košara samodejno prične zlaga   v transportni položaj – zložena na 
vrhu lestve.

Krmiljenje

Lestev je možno krmili   tudi iz krmilnega mesta košare ali 
pomožnega krmilnega mesta. Vse funkcije krmiljenja so iden  čne 
kot na glavnem krmilnem mestu. Vse varnostne naprave delujejo 
na enak način kot na glavnem krmilnem mestu. Prednost pri 
krmiljenju ima vedno glavno krmilno mesto.

(172) Reševalna košara RC 300
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 Dovoljena obremenitev

 OPOZORILO!
 Lestev se lahko prevrne pri prekomerni obremenitvi v
 izklopnih delovnih področjih! Varnostni sistem krmiljenja  
 lestve, ne zagotavlja popolne varnos  . Varna uporaba je 
zagotovljena samo če uporabnik upošteva vsa navodila za varno 
uporabo lestve.

Med   uporabo   košare,  upoštevajte vse podatke prikazano na 
ekranu.
Ne prekoračite maksimalno dovoljeno nosilnost košare, glej  
Tehnični opis.

Upoštevajte maksimalne dosege / meje. Glej poglavje Lestev – 
dosegi M 32 L- AS, M 32 L-AS nizka izvedba  in  dosegi M 42 L-AS.
Pri omejenem delovanju  košare upoštevajte dovoljeno 
obremenitev iz poglavja Lestev.
Zmanjšajte    obremenitev, ko  dosežete mejno vrednost košare.
Upoštevajte  zmanjšano  nosilnost  košare pri uporabi sistema za 
nosila (poglavje Reševanje oseb), pri uporabi vodnega monitorja 
(poglavje Gasilna naprava) ter pri uporabi kot dvigalo (poglavje 
Dvigalo).
Razbremenite košaro (uvleči lestvenik), če se vklopi varnostni   
signal   ter   rdeča kontrolna LED preobremenitev.
–   Vsota vseh bremen v in na košari ne sme presega   maksimalne 
nosilnos   košare.

Pri tem je potrebno upošteva   tudi maksimalne dosege v 
izbranem načinu delovanja lestve (npr.: 2 osebi v košari). Glej 
poglavje  Lestev – Dosegi M 32 L-AS, M 32 L-AS nizka izvedba ter 
dosegi M 42 L-AS.
Maksimalne bočne vlečne sile od 200 N, ne prekoračite.

ZA VAŠO VARNOST

Reševalna košara RC 300

Važna pravila za rokovanje

 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost zaradi visoke napetos  !

Upoštevajte zadostne varnostne odmike od električnih vodnikov 
ter naprav pod napetostjo.

V  kolikor  se  kljub  temu  dotaknete  visoko napetostnih vodnikov:
Ne do  kajte se kovinskih delov košare in lestve! Dovoljen je samo 
do  k plas  čnih delov!
Izvedite delovne gibe, kateri dodatno ne ogrožajo osebe in 
napravo.

 OPOZORILO!
 Možnost padca!

Pred uporabo košare, zaprite vsa vrata ter zagotovite, da so 
zavarovana.
Vstop v košaro ali izstop samo pri mirujoči 
Varovanje oseb v košari na zato predvidenih pritrdiščih..
Pred vsakim premikom lestve, morajo vse osebe zapus    
lestvenik.

 OPOZORILO!

Nestrokovna uporaba lahko privede do težjih nezgod!
Upoštevajte navodila iz poglavja Lestev – Za vašo varnost.
Upoštevajte varnostni odmik od ovir.
Pri intervencijah v bližini dreves, zagotovite, da se ne do  kate 
večjih vej.
Na košaro ne nameščajte dodatnih lestev, vitel, itd. Lestev ne 
premikajte, kadar iz nje visijo napeljave, cevi, vrvi.

 POZOR!
 Nestrokovna    uporaba    lahko    privede    do poškodb  
 košare in lestve!

Preprečite hitra in sunkovita naleganja na površino (npr. tla,...).   
Zato je potrebno v neposredni bližini ovir, objektov ali drugih 
predmetov,  zmanjša    hitrost  delovnih gibov ter jih izvaja   
previdno. Z dodatnim sistemom za varovanje do  ka, se prekinejo 
vsi delovni gibi ob do  ku košare ali lestve.
Naslon na oviro izvajajte previdno.
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ZA VAŠO VARNOST

Reševalna košara RC 300

Opozorilni napisi v košari

Obratovanje košare [173]

Maksimalna dovoljena obremenitev košare 3 osebe ali 300 kg.
Maksimalna dovoljena sila na košaro, med tem ko je odložena na 
del objekta ali predmet, znaša 200 N.

Obratovanje lestve z osebami v košari [174]

Med obratovanjem lestve z osebami v košari, morajo bi   na košari 
zaprta in ustrezno varovana vsa vrata in ročice.

Dostop v košaro [175]

Vstop ali izstop iz košare je dovoljen samo med mirovanjem 
lestve. Lestev mora mirova   ter pogonski motor vozila mora bi   
izklopljen. 

Večnamensko pritrdišče opreme [176]

Pri uporabi večnamenskega pritrdišča za orodje in opremo, je 
potrebno prebra   navodila proizvajalcev opreme in orodja (npr.: 
vodni monitor, refl ektorji, ipd.).

Hitrost vetra [177A]

Maksimalna dovoljena hitrost vetra pri uporabi lestve brez 
varnostnih vrvi znaša 12 m/s.

Varovanje oseb [177B]

Pritrdišča za varnostne pasove za varovanje oseb v košari, je 
dovoljeno obremeni   samo z eno osebo na posamezno pritrdišče. 

[173] Opozorilna tabla: Obremenitev košare maksimalno 300 
kg ali 3 osebe

[174] Opozorilna tabla: Med delovanjem lestve morajo bi   
vrata ter ročice zaprta

[175] Opozorilna tabla: Košaro med delovanjem lestve ne 
zapuščajte

[176] Opozorilni napis: Večnamensko pritrdišče; upoštevajte 
navodila proizvajalcev posamezne opreme  

[177] Opozorilni napis: Maksimalna hitrost vetra 12m/s (A), 
pritrdišče karabinov  varnostnih pozicijskih pasov (B)
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–   Za nameščanje nosilnega mehanizma reševalnih nosil, Rollglis, 
vodni monitor ter drugo opremo  

J  Modre luči na dnu košare

K   Zunanja vrata z varovalnim mehanizmom

L   Pritrdišče za bremena na dnu košare 

M  Varnostno nožno s  kalo

N  Sprednji refl ektor

O  Pregibne varnostne ročice
–   V področju zunanjih vrat se varnostna ročica dvigne in preklopi, 
da je omogočen nemoten dostop v košaro.
 

KRMILNI ELEMENTI

Reševalna košara RC 300

[178] Krmilni elemen   v košari

A  Krmilno mesto v košari
Glej Krmilna mesta nadgradnja – krmilno mesto košara

B    400-V-v  čnica (rdeča)

C  Tri pritrdišča za varnostne pasove 
–   Maksimalno ena oseba na eno pritrdišče

D  Prehodna vrata z varovalnim mehanizmom mit 

E   Zvočnik govorne naprave

F    Priklop v  kač za 400-V-oskrbo z električno napetostjo an vrhu 
lestve  

G  230-V-v  čnica (modra)

H  Priklop v  čnica za krmilno enoto na vrhu lestve
 
I    Večnamensko pritrdišče z varovalnim mehanizmom  
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 300

Dostop

 OPOZORILO!
 Nevarnost padca!

Poskrbite za varen vstop in izstop ter varen položaj telesa.
Pred uporabo košare, zaprite vsa vrata ter preverite in zagotovite, 
da so ustrezno zavarovana.

Dostop iz tal

Lestev odložite bočno ob vozilo, minimalno 0,1 m nad tlemi.
Zunanja vrata na košari odklenite  in odprite [179 B].
Ročico odklenite ter dvignite navzgor [179 A].
Vstopite v reševalno košaro.

 
Vstop izpred kabine vozila

V kolikor je možno lestev vedno odložite bočno ob vozilu ter 
vstopite v košaro. V kolikor položaj vozila to onemogoča, npr.: 
ozka ulica, potem lahko vstopite pred kabino vozila: 
Lestev za nekaj stopinj dvignite iz odložišča.
Lestev raztegnite za ca. 4,5 metra (minimalna dolžina raztega, da 
se lahko pregibna roka nagiba).
Pregibno roko nagibajte dokler ne dosežete približno 0,1 m 
odmika košare od tal [180].
Zunanja vrata na košari odklenite  in odprite [179 B].
Ročico odklenite ter dvignite navzgor [179 A].
Vstopite v reševalno košaro.
 

[179] Zaklepni mehanizem varnostnih ročic (A) ter zunanja vrata 
(B)

[180] Takojšen vstop v področju izpred kabine vozila  
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 300

Direktni vstop pred kabino, samodejno krmiljenje (opcija) 

Funkcija direktnega vstopa, omogoča, samodejno postavitev 
košare v op  malni položaj pred kabino vozila (ca. 3m pred kabino 
vozila).
Funkcijo je možno vklopi   samo iz krmilnega mesta v košari,

Znotraj vnaprej nastavljenih vrednos    [181].

V spominskem obratovanju (opcija), ta funkcija ni izvedljiva. 

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje z napravo, lahko privede do   
 hujših poškodb in okvar!

Uporabnik mora med samodejnim delovanjem lestve ves čas 
spremlja   delovanje naprave in takoj prevze   nadzor v kolikor so 
ogroženi ljudje ali lestev.
Pazite na osebe ter predmete pred kabino vozila.
V kolikor zaznate nevarnost, nemudoma prekinite samodejno 
delovanje.

Vklop samodejnega delovanja

Vsi pogoji navedeni v tabeli [181] morajo bi   izpolnjeni.
Vklopite varnostno nožno s  kalo in ga držite.

Krmilne ročice morajo bi   v ničnem položaju.
Pri  snite funkcijsko  pko Direktni vstop [182].
–   Lestev se dvigne v kolikor je kot postavitve nižji od  +10° ali v 
kolikor se je lestev uporabljala kot most.
–   Lestev se samodejno prestavi v op  malni položaj pred kabino 
vozila. V kolikor je potrebno se lestev in pregibna roka raztegnejo 
ali zložijo, vr  jo in pregibna roka nagiba ali dviga.  
Vse delovne gibe lestve je potrebno nadzira  . Pazite na osebe 
ter na ovire v delovnem področju lestve. Prekinite samodejno 
delovanje v kolikor zaznate nevarnost (glej spodaj).
–   Lestev se samodejno ustavi ko doseže op  malni položaj .

 Vstopna višina je odvisna od nagiba vozila. 

Izklop samodejnega delovanja

Ponovno pri  snite funkcijsko  pko Direktni vstop.
Druge možnos   (samo v izrednih primerih):
Eno izmed krmilnih ročic premaknite
ali 
Izpus  te varnostno nožno s  kalo

Pogoji za vklop samodejnega krmiljenja

Področje vrtenja  ±90 ° levo in desno od kabine

Kot postavitve  < 35 °

Dolžina lestve  < 15 m skupaj

[182] Funkcijska  pka Direktni vstop
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC

Pri odloženi lestvi

Med  postavitvijo podpornikov se košara samodejno postavi v 
delovni položaj.
Dostop na podest je preko stranskih stopnic nadgradnje (183A)
Dostop na lestvenik je preko stranske lestve na nadgradnji (183B)
Na  lestev  prestopite  preko  zaščitne  ograde lestvenika
Dostop v košaro (184A), odprite s pri  skom na zaporni 
mehanizem vrat (184B) ter zavr  te zaporni mehanizem (184C) za 
180° in s tem odklenite in odprite 
Prestopite v reševalno košar.
–   Pri prehodu v košaro pazite da varnost in uporabljajte 
varnostne ročice za oprijem iz lestve v košaro (opcija) [184 D] ter 
stopnica [184 E].
Vrata in varnostne elemente po vstopu za sabo zaprite.
 
 

Vstop pri odloženi lestvi

Prehodna vrata na košari [184 A] s po  skom zapornega 
mehanizma
 [184 B] ter vrtenje zapornega mehanizma [184 C] za 180° 
odklenite in odprite.
Vstopite v košaro.
–   Pri vstopu pazite na varnost. Uporabljajte zaščitne ograjo 
(opcija),
ročaje [184 D] ter pohodno stopnico [184 E].
Vsa vrata in zaporne mehanizme za sabo zaprite .

Lestev za dostop v košaro (opcija)

Lestev za dostop v košaro [185 A] je nameščena na sprednjem 
delu košare in je namenjena za uporabo na levi ali desni strani 
košare. Lestev se po  sne v ustrezen položaj ter se spus   na tla.

 POZOR!
 Nevarnost poškodb lestve ter vodil v primeru trčenja s  
 košaro ob ovir.

Lestev pred spustom na tla, vedno postavite skrajno levo ali 
desno pred vrata.
Zaporni mehanizem [185 B] na izbrani strani povlecite navzgor in 
držite.
Lestev po  snite do konca vodila [185 D].
Spus  te zaporni mehanizem.
Lestev s pomočjo vlečne vrvi [185 C] počasi spus  te navzdol.
Po uporabi, lestev v obratnem vrstnem redu postavite v 
transportni položaj.

[183] Stranske stopnice  (A) in lestev (B)

[184] Prehodna vrata (A), zaporni mehanizem (B, C), varnostne 
ročice (D), stopnica (E)

 [185] Lestev za vstop v košaro (A), zaporni mehanizem (B), 
vlečna vrv (C), vodilo (D)
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC

Krmiljenje lestve iz košare

Premik lestve

 OPOZORILO!
 Nestrokovna uporaba lahko privede do težjih nezgod!

Kadar   se   v   košari   nahajajo   osebe,   je potrebno zagotovi  , 
strojnika na glavnem krmilnem   mestu,   da   lahko   nemudoma 
prevzame nadzor nad napravo!

Predpogoj:
- Zelena  kontrolna  LED  Pripravljenost  in pri  sk olja (186A) 
utripa.

Zagotovite,  da  so  krmilne  ročice  v  ničnem položaju.
Pohodite nožno varnostno s  kalo (187)
- Krmilne    funkcije    se    prevzamejo    v reševalni košari,   
dokler   ni   ak  virano varnostno nožno s  kalo na glavnem 
krmilnem mestu
-  Motor deluje na delovnih obra  h
-  Vklopi se pri  sk olja
-  Zelena  kontrolna  LED  Pripravljenost  in pri  sk olja (131A) se 
vklopi
-  Lahko pričnete z delovnimi gibi lestve
Delovne gibe lestve izvajate s premikom krmilnih ročic (188), 
upoštevajte navodila v poglavju Lestev – krmiljenje.

 Ak  vno je  sto krmilno mesto, katero ima ak  virano   
 varnostno nožno s  kalo. Na neak  vnem krmilnem mestu  
 se kontrolna LED pripravljenost in pri  sk olja ugasne.
Varnostno nožno s  kalo na gl. kr. mestu ima prednost pred 
košaro. Če se s  kalo na gl. kr. mestu spus  , ima krmilno funkcijo 
košara.

Varovanje pred do  kom

Pri do  ku košare ob oviro, se s pomočjo dodatnih varnostnih 
sistemov prekinejo vsi delovni gibi lestve.
Krmilne ročice spus  te v nični položaj.
Zagotovite,  da še dovoljeni delovni gibi ne ogrožajo lestve še 
dodatno.
V kolikor so varne smeri gibanja blokirane, potem uporabite 
funkcijo izklopa senzorjev (glej poglavje Lestev – izklop senzorjev).
Lestev premikajte v smeri, ki se prikazuje na ekranu krmilnega 
mesta.
 

[186] Kontrolna LED Pripravljenost in pri  sk olja (A)

[187] Varnostno nožno s  kalo v košari

[188] Krmilne ročice na krmilnem mestu v košari 
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC

Omejeno delovanje košare

Pri uporabi košare se lestev uporablja kot prosto stoječa lestev.
–   Ko dosežete trenutno skrajno mejo dosega lestve, se delovanje 
lestve samodejno izklopi.
–   Na krmilnem mestu v košari in na gl. k. mestu se vklopi rumena 
kontrolna LED Obremenitev prepovedana (189B.

V kolikor je dejanska obremenitev košare manjša kot nastavljena: 
Pri  snite  pko Omejeno delovanje košare, na eni izmed dveh 
krmilnih ročic na gl. kr. mestu (190) in nadaljujte z vožnjo.
–   Doseg lestve se poveča in omogoča nadaljevanje dela.
Nadaljevanje dela do naslednje točke izklopa lestve.
–   Delovanje lestve se samodejno izklopi pri dosegu skrajne točka 
dosega.
–   Postopek se lahko ponavlja do nastavitve 1 oseba v košari.

 Samodejni izklop delovnih gibov lestve na meji dosega  
 reševalne košare, se lahko pri omejenem delovanju   
 košare prepreči:
Pri  snite  pko Omejeno delovanje košare, že v področju,   
kjer vas sistem opozarja na približevanje točki izklopa

 Pri povratnem delovnem gibu lestve, se nastavitve   
 obremenitve košare samodejno preklapljajo v   
 večje obremenitve. 

[189] Rumena    kontrolna    LED    Obremenitev prepovedana (B)

[190] Simbol  Omejeno delovanje košare
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Snemanje in nameščanje košare

Odložite lestvenik bočno poleg vozila, tako, da se košara nasloni 
na tla.

Snemanje košare

Odklopite vse povezovalne vodnike med lestvijo in košaro: krmilni 
vodnik [193E], 230-V ter 400-V- električni vodnik [193 D].
Spros  te prehodno ograjo [191 A] na pritrdišču reševalne košare 
[191B].
Prehodno ograjo preklopite nazaj ter na zato predvidenem mestu 
zavarujte [192 A].

Spros  te in držite zaklepni mehanizem košare [193 A].
Lestev počasi in previdno nagibajte, dokler se pritrdišče na vrhu 
lestve [193 B, C] mehanizem za pritrditev košare in sama košara 
ne ločijo [194 A, B].
Spus  te mehanizem za varovanje košare [193 A].
Lestev za nekaj cen  metrov zložite.
 

[191] Prehodna ročica na reševalni košari

[192] Varnostno ograjo zavarujte na lestveniku 

[193] Pritrdišče košare na vrhu lestve: Zaporni mehanizem 
(A, drugo varovalo zaklepni mehanizem ni vidno), zgornjo 
pritrdišče (B, drugo varovalo na sliki ni vidno),spodnjo 
pritrdišče (C),v  čnice za električno oskrbo (D,na sliki ni vidno), 
krmilni vodnik in v  čnica (E)

[194] Pritrdišče na košari: zgornja (A) ter spodnje (B) pritrdišče

OBRATOVANJE

Reševalna košara RC
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Nameščanje košare

Nameščanje košare na lestev je možno samo če sta položaj lestve 
in koašre v ustrezni postavitvi.

Op  čni pregled: Klin lestve so vzporedni z pritrdiščem košare

 NEVARNOST!
 Pri  nepopolno  nameščeni  in  pritrjeni  košari, obstaja  
 možnost nezgode!

Košaro varno names  te v 4 pritrdišča ter zaprite zaporni 
mehanizem.

Košaro names  te paralelno na lestev.
Po potrebi z nožno črpalko (glej Reševalna košara RC 300 – zasilno 
obratovanje) pritrdišče košare dvignite in poravnajte, dokler ni 
vzporedno s pritrdiščem na vrhu lestve.
Košaro s previdnim dviganjem lestve names  tev na pritrdišča. 
Preverite names  tev:
– Spodnja pritrdišča [197 C] morajo bi   v spodnjih elemen  h 
pritrdišča košare [198 B]. Sočasno morajo zgornji elemen   [197 B] 
v zgornja pritrdišča [198 A].
Lestev rahlo dvignite, dokler se varnostni elemen   pritrdišč ne 
zaklenejo [197A].

V kolikor je potrebno, košaro z rokami narahlo pretresite, 
dokler se zaporni sistem ne zaskoči.
 

Dokler košara ni ustrezno nameščena v pritrdišča, je delovanje 
lestve onemogočeno in na ekranu krmilnega mesta se pojavi 
tekstovno sporočilo PREVERITE SENZOR KOŠARE.

Prehodno ograjo (opcija)  [196 A ] snemite iz ležišča na lestvi ter jo 
names  te nazaj na svojo pritrdišče na košari  [195 B].
Preverite če je zaščita ograja pravilno nameščena in zavarovana., 
 
Povežite vse vodnike (električni in krmilni) ter ustrezno zavarujte 
v  čnice.
 

OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 300

[191] Prehodna ročica na reševalni košari

[192] Varnostno ograjo zavarujte na lestveniku 

[193] Pritrdišče košare na vrhu lestve: Zaporni mehanizem 
(A, drugo varovalo zaklepni mehanizem ni vidno), zgornjo 
pritrdišče (B, drugo varovalo na sliki ni vidno),spodnjo 
pritrdišče (C),v  čnice za električno oskrbo (D,na sliki ni vidno), 
krmilni vodnik in v  čnica (E)

[194] Pritrdišče na košari: zgornja (A) ter spodnje (B) pritrdišče



143
IVECO MAGIRUS

Po zasilnem obratovanju

Smerni ven  l (199B), postavite v položaj 0. 
Zložite stopalko (199A).

ZASILNO OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 300

Med obratovanjem lestve (dvig in naklon), se košara preko 
potenciometra elektro hidravličnega agregata, nameščenega pod 
košaro, samodejno nivelira – vodoravni položaj.
Pri izpadu krmilnega sistema se najkasneje pri naklonu košare 12°, 
odvisno od kota postavitve lestve, nagib ali dvig lestve samodejno 
ustavi –
izklopi.   Po   tem   se   lahko   košara   z   zasilnim sistemom nivelira 
ročno.

 OPOZORILO!
 Osebe  na  nosilih  v  košari  so  v  zasilnem obratovanju,     
 pri nagibu košare  izredno ogrožene!

Zasilno obratovanje uporabljajte samo pri izpadu gl. krmilnega 
sistema
Lestev počasi nagibajte, pri tem ves čas nivelirajte košaro
Strojnik   mora   v   zasilnem   obratovanju zagotovi  ,   da   delovni   
gibi   lestve,   ne
ogrožajo osebe ali predmete.
    Vse delovne gibe izvajajte previdno.

Nivelacija reševalne košare
Lestev po možnos   popolnoma uvlečite
Odprite stopalko (199A) zasilnega obratovanja
Nivelacijo košare krmilite s smernim ven  lom (199B):
-     Položaj 1: nagib (pri dvigu lestve)
-     Položaj 2: dvig (pri nagibu lestve)
-     Položaj 0: ni premika
Stopalko   zasilnega   obratovanja,   pri  skajte tako dolgo, da 
dosežete želeni položaj
Lestev počasi nagibajte ali dvigujte, pri tem ves čas nivelirajte 
košaro

Po potrebni je možno zasilno črpalko uporablja   iz zunanje strani 
košare:
Ročico  (200A)  names  te  na  zunanjo  stran košare v zasilno 
črpalko (200B)
Po  skajte ročico – črpanje (200B)
Črpalko poganjajte toliko časa, da se košara postavi v transportni 
položaj.

Blokada lestve:
V kolikor je bila košara z zasilnim sistemom ročno postavljena v 
nagib preko 10 ° (npr.: zaradi popravila na košari)):
–   Dvig ali nagib lestve je s strani krmilnega sistema blokirano.
Reševalni košaro s pomočjo zasilnega sistema za nivelacijo košare, 
postavite v kot manjši od  10 °.
–   Po vklopu varnostnega nožnega s  kala, se bo košara samodejno 
postavila v ustrezen položaj glede na položaj lestve.

[199] Stopalka zasilne črpalke (A), smerni ven  l (B)

[200] Ročica (A), pritrdišče ročice (B)
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TEHNIKA

Reševalna košara RC 400

Reševalna košara RC 400 poveča uporabnost gasilske avtolestve 
rpi reševalnih nalogah. Nosilnost košare znaša 400 kg ali 4 osebe.

Na reševalno košaro je možno priklopi   razčlične dodatke kot so 
refl ektorji, nosila ali pa vodni monitor.

Sestava

Izdelana je iz cevnih profi lov in pro   drsnim Alu ploščami  na  tleh.  
Nameščene  ima  ročaje  za oprijem  ter  dve  vstopni  točki  za  
varno  uporabo košare.  Vstopno  izstopna  vrata  za  dostop  na
lestvenik je pregibno izveden. Reševalna košara je  na  lestvenik  
pritrjen  s  posebnim  sistemom, kateri omogoča, da se košara 
lahko po potrebi tudi sname.
 

Gasilna tehnika

Košara ima nameščeno fi ksno napeljavo za vodo v tleh košare 
(tla so dvojna). Priključek je opremljen z B spojko na fi ksno 
nameščeni dovodni cevi za vodo nameščeno na pregibni roki. To 
omogoča hitro dobavo vode za potrebe gašenja, sočasno pa to 
tudi omogoča hitro snemanje in nameščanje košare iz lestve. Na 
sprednji strani košare se nahajajo:
–   vrtljiv priklop C, za priklop cevi v košari. Npr.: za uporabo kratke 
C cevi in ročnika za gašenje,
–   fi ksen priklop B (za loputo) za priklop izven košare, npr.: za 
priklop monitorja pritrjenega na večnamensko pritrdišče.
Na sprednji in zadnji strani košare sta nameščeni dve vodni šobi za 
zaščito pred toplotnim sevanjem in dimom. Vsi vodni priključki ter 
vodne šobe se lahko odpirajo in zapirajo posamezno.  

Nagib reševalne košare

Med postopkom podpiranja lestve, se košara samodejno postavi    
v delovni  položaj.Pri pospravljanju podpornikov, pa se košara 
samodejno zloži v transportni položaj.
Samodejni regulacijski sistem, omogoča nivelacijo košare,  
tako,  da  je  v  vseh  delovnih  položajih lestve, košara vedno v 
vodoravnem položaju. Za to potrebno energijo, daje elektronski 
hidravlični agregat v košari. Regulacijski ven  l usmeri olje v pogon 
za nivelacijo. Regulacijski ven  l se pri premikih lestve preko 
računalnika košare oskrbuje z zadostno količino olja, da se izvede 
nivelacija. S posebnim zapornim mehanizmom, se košara v vsakem 
mirujočem položaju zavaruje pro   premikom.

Zasilno obratovanje:

Pri  izpadu  elektro  hidravličnega  agregata,  se nagib ali dvig 
lestve ustavi, ko košara doseže kot nagiba 12°. Pri popolnem 
izpadu krmilnega sistema, se lahko košara preko zasilnega sistema 
nivelira ročno, glej poglavje  Reševalna košara RC 400 – Zasilno 
obratovanje.

[201] Reševalna košara RC 400

Premik košare iz in v transportni položaj

Med postopkom podpiranja se reševalna košara samodejno 
prične postavlja   v delovni položaj. Pri pospravljanju 
podpornikov, se košara samodejno prične zlaga   v transportni 
položaj – zložena na vrhu lestve.

Krmiljenje

Lestev je možno krmili   tudi iz krmilnega mesta košare ali 
pomožnega krmilnega mesta. Vse funkcije krmiljenja so 
iden  čne kot na glavnem krmilnem mestu. Vse varnostne 
naprave delujejo na enak način kot na glavnem krmilnem 
mestu. Prednost pri krmiljenju ima vedno glavno krmilno 
mesto.
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ZA VAŠO VARNOST

Reševalna košara RC 400

Važna pravila za rokovanje

 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost zaradi visoke napetos  !

Upoštevajte zadostne varnostne odmike od električnih vodnikov 
ter naprav pod napetostjo.

V  kolikor  se  kljub  temu  dotaknete  visoko napetostnih 
vodnikov:
Ne do  kajte se kovinskih delov košare in lestve! Dovoljen je samo 
do  k plas  čnih
delov!
Izvedite delovne gibe, kateri dodatno ne ogrožajo osebe in 
napravo.

 OPOZORILO!
 Možnost padca!

Pred uporabo košare, zaprite vsa vrata ter zagotovite, da so 
zavarovana.
Vstop v košaro ali izstop samo pri mirujoči.
Varovanje oseb v košari na zato predvidenih pritrdiščih..
Pred vsakim premikom lestve, morajo vse osebe zapus    
lestvenik.

 OPOZORILO!
 Nestrokovna uporaba lahko privede do težjih nezgod!

Upoštevajte navodila iz poglavja Lestev – Za vašo varnost.
Upoštevajte varnostni odmik od ovir
Pri     intervencijah     v     bližini     dreves, zagotovite, da se ne 
do  kate večjih vej.
Na košaro ne nameščajte dodatnih lestev, vitel, itd. Lestev ne 
premikajte, kadar iz nje visijo napeljave, cevi, vrvi.

 POZOR!
 Nestrokovna    uporaba    lahko    privede    do poškodb  
 košare in lestve!

Preprečite hitra in sunkovita naleganja na površino (npr. tla,...).   
Zato je potrebno v neposredni bližini ovir, objektov ali drugih 
predmetov,  zmanjša    hitrost  delovnih gibov ter jih izvaja   
previdno. Z dodatnim sistemom za varovanje do  ka, se prekinejo 
vsi delovni gibi ob do  ku košare ali lestve.
Naslon na oviro izvajajte previdno.
 

Dovoljena obremenitev

 OPOZORILO!
 Lestev se lahko prevrne pri prekomerni obremenitvi v 
 izklopnih delovnih področjih!

Varnostni sistem krmiljenja lestve, ne zagotavlja popolne varnos  . 
Varna uporaba je zagotovljena samo če uporabnik upošteva vsa 
navodila za varno uporabo lestve.
Med   uporabo   košare,   upoštevajte   vse podatke prikazano na 
ekranu.
Ne prekoračite maksimalno dovoljeno nosilnost košare, glej  
Tehnični opis.
Upoštevajte maksimalne dosege / meje. Glej poglavje Lestev – 
dosegi M 32 L- AS, M 32 L-AS nizka izvedba  in  dosegi M 42 L-AS.
Pri       omejenem       delovanju       košare upoštevajte dovoljeno 
obremenitev iz poglavja Lestev.
Zmanjšajte    obremenitev,    ko    dosežete mejno vrednost 
košare.
Upoštevajte  zmanjšano  nosilnost  košare pri uporabi sistema za 
nosila (poglavje Reševanje oseb), pri uporabi vodnega monitorja 
(poglavje Gasilna naprava) ter pri uporabi kot dvigalo (poglavje 
Dvigalo).
Razbremenite košaro (uvleči lestvenik), če se vklopi varnostni   
signal   ter   rdeča kontrolna LED preobremenitev.
–   Vsota vseh bremen v in na košari ne sme presega   maksimalne 
nosilnos   košare.
Pri tem je potrebno upošteva   tudi maksimalne dosege v 
izbranem načinu delovanja lestve (npr.: 2 osebi v košari). Glej 
poglavje  Lestev – Dosegi M 32 L-AS, M 32 L-AS nizka izvedba ter 
dosegi M 42 L-AS.
Maksimalne bočne vlečne sile od 200 N, ne prekoračite.
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ZA VAŠO VARNOST

Reševalna košara RC 400

Opozorilni napisi v košari

Obratovanje košare [202]

Maksimalna dovoljena obremenitev košare 4 osebe ali 400 kg.
Maksimalna dovoljena sila na košaro, med tem ko je odložena na 
del objekta ali predmet, znaša 200 N.
 
Obratovanje lestve z osebami v košari [203]

Med obratovanjem lestve z osebami v košari, morajo bi   na košari 
zaprta in ustrezno varovana vsa vrata in ročice.

Dostop v košaro [204]

Vstop ali izstop iz košare je dovoljen samo med mirovanjem 
lestve. Lestev mora mirova   ter pogonski motor vozila mora bi   
izklopljen. 

Večnamensko pritrdišče opreme [205]

Pri uporabi večnamenskega pritrdišča za orodje in opremo, je 
potrebno prebra   navodila proizvajalcev opreme in orodja (npr.: 
vodni monitor, refl ektorji, ipd.).

Hitrost vetra [206A]

Maksimalna dovoljena hitrost vetra pri uporabi lestve brez 
varnostnih vrvi znaša 12 m/s.

Varovanje oseb [206B]

Pritrdišča za varnostne pasove za varovanje oseb v košari, je 
dovoljeno obremeni   samo z eno osebo na posamezno pritrdišče. 

[202] Opozorilna tabla: Obremenitev košare maksimalno 400 
kg ali 4 osebe

[203] Opozorilna tabla: Med delovanjem lestve morajo bi   
vrata ter ročice zaprta

[204] Opozorilna tabla: Košaro med delovanjem lestve ne 
zapuščajte

[205] Opozorilni napis: Večnamensko pritrdišče; upoštevajte 
navodila proizvajalcev posamezne opreme 

[206] Opozorilni napis: Maksimalna hitrost vetra 12m/s (A), 
pritrdišče karabinov  varnostnih pozicijskih pasov (B)
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I Priklop v  čnica za krmilno enoto na vrhu lestve  

J   Večnamensko pritrdišče z varovalnim mehanizmom  
–   Za nameščanje nosilnega mehanizma reševalnih nosil, Rollglis, 
vodni monitor ter drugo opremo  

K   Zunanja vrata z varovalnim mehanizmom

L   Modre luči na dnu košare

M  Premična lestev (opcija)

N  Pritrdišče za bremena na dnu košare 

O  Varnostno nožno s  kalo

P    Sprednji refl ektorji

Q  Ročaji

R    Pregibne varnostne ročice
–   V področju zunanjih vrat se varnostna ročica dvigne in preklopi, 
da je omogočen nemoten dostop v košaro.

A  Krmilno mesto v košari
Glej Krmilna mesta nadgradnja – krmilno mesto košara

B    400-V-v  čnica (rdeča)

C  Š  ri pritrdišča za varnostne pasove  (dve pritrdišči na sliki niso 
vidni) 
–   Maksimalno ena oseba na eno pritrdišče

D  Varnostna ograja z možnostjo odmika
–   V področju prehodnih vrat, je ograja narejena s pregibom in jo 
je možno od varova   ter dvigni    in vstopi   v košaro.

E   Prehodna vrata z varovalnim mehanizmom

J  230-V-v  čnica (modra)

G  Priklop v  kač za 400-V-oskrbo z električno napetostjo na vrhu 
lestve  

H  Zvočnik govorne naprave

[207] Krmilni elemen   v košari

KRMILNI ELEMENTI

Reševalna košara RC 400



148
IVECO MAGIRUS

OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Dostop

 OPOZORILO!
 Nevarnost padca!

Poskrbite za varen vstop in izstop ter varen položaj telesa.
Pred uporabo košare, zaprite vsa vrata ter preverite in zagotovite, 
da so ustrezno zavarovana.

Dostop iz tal

Lestev odložite bočno ob vozilo, minimalno 0,1 m nad tlemi.
Zunanja vrata na košari odklenite  in odprite [208 B].
Ročico odklenite ter dvignite navzgor [208 A].
Po potrebi izvlecite pomožne stopnice (opcija) za dostop v košaro 
(210)
Vstopite v reševalno košaro.

Vstop izpred kabine vozila

V kolikor je možno lestev vedno odložite bočno ob vozilu ter 
vstopite v košaro. V kolikor položaj vozila to onemogoča, npr.: 
ozka ulica, potem lahko vstopite pred kabino vozila: 
Lestev za nekaj stopinj dvignite iz odložišča.
Lestev raztegnite za ca. 4,5 metra (minimalna dolžina raztega, da 
se lahko pregibna roka nagiba).
Pregibno roko nagibajte dokler ne dosežete približno 0,1 m 
odmika košare od tal [209].
Zunanja vrata na košari odklenite  in odprite [208  B].
Ročico odklenite ter dvignite navzgor [208 A].
Vstopite v reševalno košaro.
 
Vstop v košaro iz lestve 

Dostop na lestev glej poglavje Lestev – Gibanje po lestvi
Varnostno ročico na košari z vrtenjem odklenite varovala [211 A] 
ter odprite.
Prehodna vrata na košari [211 B] z dvigom odklenite ter odprite.
Vstopite v reševalno košaro.
–   Pri prehodu iz lestve v košaro pazite na varnost. Uporabljajte 
zato namenjene varnostne ročaje in ograde (opcija) [211 C], ročaji  
[211 D] ter cevno stopnico.
Vrata zaprite in zavarujte.  

[208] Varovala zaščitne ograje (A) ter zunanja vrata (B)

[209] Direktni vstop v košaro pred kabino vozila 

[210] Izvlečne stopnice (opcija):  Izvlečna stopnica 
pospravljena (A), Izvlečna stopnica v delovnem položaju (B)

[211] Ročica z varovalnim mehanizmom (A), prehodna vrata (B), 
prehodna ograja (C), ročice (D)
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Direktni vstop pred kabino, samodejno krmiljenje (opcija) 

Funkcija direktnega vstopa, omogoča, samodejno postavitev 
košare v op  malni položaj pred kabino vozila (ca. 3m pred kabino 
vozila).
 
Funkcijo je možno vklopi   samo iz krmilnega mesta v košari,

Znotraj vnaprej nastavljenih vrednos    [212).

 V spominskem obratovanju (opcija), ta funkcija ni   
 izvedljiva. 

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje z napravo, lahko privede do hujših  
 poškodb in okvar!

Uporabnik mora med samodejnim delovanjem lestve ves čas 
spremlja   delovanje naprave in takoj prevze   nadzor v kolikor so 
ogroženi ljudje ali lestev.
Pazite na osebe ter predmete pred kabino vozila.
V kolikor zaznate nevarnost, nemudoma prekinite samodejno 
delovanje.

Vklop samodejnega delovanja

Vsi pogoji navedeni v tabeli [212] morajo bi   izpolnjeni.
Vklopite varnostno nožno s  kalo in ga držite.

Krmilne ročice morajo bi   v ničnem položaju.
Pri  snite funkcijsko  pko Direktni vstop [213].
–   Lestev se dvigne v kolikor je kot postavitve nižji od  +10° ali v 
kolikor se je lestev uporabljala kot most.
–   Lestev se samodejno prestavi v op  malni položaj pred kabino 
vozila. V kolikor je potrebno se lestev in pregibna roka raztegnejo 
ali zložijo, vr  jo in pregibna roka nagiba ali dviga.  
Vse delovne gibe lestve je potrebno nadzira  . Pazite na osebe 
ter na ovire v delovnem področju lestve. Prekinite samodejno 
delovanje v kolikor zaznate nevarnost (glej spodaj).
–   Lestev se samodejno ustavi ko doseže op  malni položaj .

Vstopna višina je odvisna od nagiba vozila. 

Izklop samodejnega delovanja
Ponovno pri  snite funkcijsko  pko Direktni vstop.
Druge možnos   (samo v izrednih primerih):
Eno izmed krmilnih ročic premaknite ali Izpus  te varnostno nožno 
s  kalo.
 

Pogoji za vklop samodejnega krmiljenja

Področje vrtenja  ±90 ° levo in desno od kabine

Kot postavitve  < 35 °

Dolžina lestve  < 15 m skupaj

[213] Funkcijska  pka Direktni vstop
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Dostop

Vstop v košaro pri odloženi lestvi 

Med postavitvijo podpornikov, se košara samodejno postavi v 
delovni položaj. 
Preko stranskih stopnic [214 A] pojdite na nadgradnjo.
Preko pomožne lestve [214 B] dostopajte do lestve.
Prestopite zaščitno ograjo lestve in stopite na lestev.

Zavr  te ročico na košari [215 A] ter po  snite in odprite.
Prehodna vrata na košari [215 B] z dvigom in po  skom odprite.
Vstopite v reševalno košaro.
–   Pri prehodu iz lestve v košaro se oprimite varnostne prehodne 
ograje (opcija) [215 C], ročic [215 D] ter stopite na pohodno 
stopnico.
Vrata in ograje za sabo ustrezno zaprite  in zavarujte.

Lestev za dostop v košaro (opcija)

Dostopna lestev na košari [216 A] je nameščena na sprednji strani 
košare in se uporablja za lažji dostop ali sestop iz desnih ali levih 
vrat. košare. 

 POZOR!
 Nevarnost poškodb lestve na košari, zaradi trka z vodili  
 lestve.
Lestev pred pregibom oziroma spustom na tla, premaknite skrajno 
levo ali skrajno desno ter šele nato lestev odprite.

Zaporni mehanizem [216 B] na ustrezni strani po  snite navzgor in 
držite.
Lestev po  snite do konca na vodilu.
Spus  te zaporni mehanizem.
Lestev z vrvjo [216 C] kontrolirano spuščajte na tla.

Po uporabi vstopne lestve košare, jo v obratnem vrstnem redu 
tudi pospravite v transportni položaj.

Uporaba montažnega vodnega monitorja
Za lažji dostop do spojke za dovodno cev vode, po  snite lestev na 
nasprotno stran nameščenega monitorja.
Zaporni mehanizem [216 B] na ustrezni strani dvignite in držite .
Lestev po  snite na stran toliko, da drugo tekalno kolo leži pred 
zapornim mehanizmom.
Spus  te zaporni mehanizem.

Uporaba fi ksno nameščenega vodnega monitorja:
Lestev po  snite na desno stran, kot je zgoraj opisano..

[214] Stranske stopnice nadgradnje (A) pomožna lestev (B)

[215] Ročica z varovalom (A), Prehodna vrata (B), Prehodna 
ograja (C), Ročice (D)

[216] Vstopna lestev za košaro (A), zaporni mehanizem (B), 
vlečna vrv (C)
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Krmiljenje lestve iz košare

Premik lestve

 OPOZORILO!
 Osebe v košari so v življenjski nevarnos  , če strojnik v  
 košari izgubi nadzor nad lestvijo in če na glavnem   
 krmilnem mestu ni glavnega strojnika! 
Za prevzem krmiljenja v primeru da strojnik v košari ne predvidi 
ali spregleda nevarnos  , mora bi   glavno krmilno mesto ves čas 
zasedeno kadar so osebe v košari, da lahko nemudoma prevzame 
krmiljenje lestve.

Predpogoj:
- Zelena  kontrolna  LED  Pripravljenost  in pri  sk olja (217A) 
utripa.

Zagotovite,  da  so  krmilne  ročice  v  ničnem položaju.
Pohodite nožno varnostno s  kalo (218)
- Krmilne    funkcije    se    prevzamejo    v reševalni košari,   
dokler   ni   ak  virano varnostno nožno s  kalo na glavnem 
krmilnem mestu
-  Motor deluje na delovnih obra  h
-  Vklopi se pri  sk olja
- Zelena  kontrolna  LED  Pripravljenost  in pri  sk olja (217A) se 
vklopi
-  Lahko pričnete z delovnimi gibi lestve
Delovne gibe lestve izvajate s premikom krmilnih ročic (219), 
upoštevajte navodila v poglavju Lestev – krmiljenje.

Ak  vno je  sto krmilno mesto, katero ima ak  virano varnostno 
nožno s  kalo. Na neak  vnem krmilnem mestu se kontrolna LED 
pripravljenost in pri  sk olja ugasne.
Varnostno nožno s  kalo na gl. kr. mestu ima prednost pred 
košaro. Če se s  kalo na gl. kr. mestu spus  , ima krmilno funkcijo 
košara.

Varovanje pred do  kom

Pri do  ku košare ob oviro, se s pomočjo dodatnih varnostnih 
sistemov prekinejo vsi delovni gibi lestve.
Krmilne ročice spus  te v nični položaj.
Zagotovite,  da še dovoljeni delovni gibi ne ogrožajo lestve še 
dodatno.
V kolikor so varne smeri gibanja blokirane, potem uporabite 
funkcijo izklopa senzorjev (glej poglavje Lestev – izklop senzorjev).
Lestev premikajte v smeri, ki se prikazuje na ekranu krmilnega 
mesta.

[217] Kontrolna LED Pripravljenost in pri  sk olja (A)

[218] Varnostno nožno s  kalo v košari

[219] Krmilni ročici na krmilnem mestu košare
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Omejeno delovanje košare

Pri uporabi košare se lestev uporablja kot prosto stoječa lestev.
–   Ko dosežete trenutno skrajno mejo dosega lestve, se delovanje 
lestve samodejno izklopi.
–   Na krmilnem mestu v košari in na gl. k. mestu se vklopi rumena 
kontrolna LED Obremenitev prepovedana (220B).

V kolikor je dejanska obremenitev košare manjša kot nastavljena: 
Pri  snite  pko Omejeno delovanje košare, na eni izmed dveh 
krmilnih ročic na gl. kr. mestu (221) in nadaljujte z vožnjo.
–   Doseg lestve se poveča in omogoča nadaljevanje dela.
 Nadaljevanje dela do naslednje točke izklopa lestve.
–   Delovanje lestve se samodejno izklopi pri dosegu skrajne točka 
dosega.
–   Postopek se lahko ponavlja do nastavitve 1 oseba v košari.

 Samodejni izklop delovnih gibov lestve na meji dosega  
 reševalne košare, se lahko pri omejenem delovanju   
 košare prepreči:

Pri  snite  pko Omejeno delovanje košare, že v področju, kjer vas 
sistem opozarja na približevanje točki izklopa

 Pri povratnem delovnem gibu lestve, se nastavitve
 obremenitve košare samodejno preklapljajo v večje   
 obremenitve.

[220] Rumena    kontrolna    LED    Obremenitev 
prepovedana (B)

[221] Simbol  Omejeno delovanje košare na levi krmilni ročici 
v košari ter na obeh krmilnih ročicah na glavnem krmilnem 
mestu
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OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Snemanje in nameščanje košare

Lestev na boku vozila nagibajte ali pregibno roko nagibajte, dokler 
košara ni  na tleh.
 
Snemanje košare

Odklopite vse povezovalne vodnike med lestvijo in košaro: krmilni 
vodnik [224E], 230-V ter 400-V- električni vodnik [224 D].
Spros  te prehodno ograjo (opcija) [222 A] na pritrdišču reševalne 
košare [222 B].
Prehodno ograjo preklopite nazaj ter na zato predvidenem mestu 
zavarujte [223 A].
Odklopite povezavo za vodo [224 F].
Spros  te in držite zaklepni mehanizem košare [224 A].
Lestev počasi in previdno nagibajte, dokler se pritrdišče na vrhu 
lestve [224 B, C] mehanizem za pritrditev košare in sama košara ne 
ločijo [225 A, B].
Spus  te mehanizem za varovanje košare [224 A].
Lestev za nekaj cen  metrov zložite.

[222] Prehodna ročica na reševalni košari

[223] Prehodna ročica na lestvi

[224] Pritrdišče košare na vrhu lestve: Zaporni mehanizem 
(A), zgornjo pritrdišče (B, drugo zgornjo pritrdišče se na sliki 
ne vidi obere), spodnje pritrdišče (C, drugo spodnje pritrdišče 
se na sliki ne vidi obere), v  čnica za elektriko (D), krmilna 
omarica (E na sliki ni vidno), priklop za vodo (F)

[225] Pritrdišče na košari: zgornja (A) ter spodnje (B) pritrdišče
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Nameščanje

Nameščanje košare na lestev je možno samo če sta položaj lestve 
in koašre v ustrezni postavitvi.

Op  čni pregled: Klin lestve so vzporedni z pritrdiščem košare

 NEVARNOST!
 Pri  nepopolno  nameščeni  in  pritrjeni  košari, obstaja  
 možnost nezgode.

Košaro varno names  te v 4 pritrdišča ter zaprite zaporni 
mehanizem.

Košaro names  te paralelno na lestev.
Po potrebi z nožno črpalko (glej Reševalna košara RC 400 – zasilno 
obratovanje) pritrdišče košare dvignite in poravnajte, dokler ni 
vzporedno s pritrdiščem na vrhu lestve.
Lestev od spodaj zataknite za pritrdišča.
–   Spodnja pritrdišča [228 C] morajo bi   v spodnjih elemen  h 
pritrdišča košare [229 B]. Sočasno morajo zgornji elemen   [229 B] 
v zgornja pritrdišča [228 A].
Lestev rahlo dvignite, dokler se varnostni elemen   pritrdišč ne 
zaklenejo [228 A].

V kolikor je potrebno, košaro z rokami narahlo pretresite, 
dokler   se   zaporni   sistem   ne zaskoči.

 Dokler košara ni ustrezno nameščena v pritrdišča, je   
 delovanje lestve onemogočeno in na ekranu krmilnega  
 mesta se pojavi tekstovno sporočilo PREVERITE SENZOR  
 KOŠARE.

Prehodno ograjo (opcija)  [227 A ] snemite iz ležišča na lestvi ter jo 
names  te nazaj na svojo pritrdišče na košari  [226 B].

Prehodno ograjo po  snite na za  č v košari:
[226 B], dokler ne slišite zvoka da se je ograja zaskočila.
Preverite če je zaščitna ograja ustrezno pritrjena.

Povežite električne vodnike ter vodnik za krmiljenje z ustreznimi 
v  čnicami na vrhu lestve.

Priklopite cev za vodo.
 

OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

[226] Prehodna ograja na košari

[227] Prehodna ograja na lestvi

[228] Pritrdišče košare na vrhu lestve: Zaporni mehanizem (A), 
zgornjo pritrdišče (B, drugo zgornjo pritrdišče se na sliki ne vidi 
obere), spodnje pritrdišče (C, drugo spodnje pritrdišče se na 
sliki ne vidi obere), v  čnica za elektriko (D), krmilna omarica (E 
na sliki ni vidno), priklop za vodo (F) 

[229] Pritrdišče na košari: zgornja (A) ter spodnje (B) pritrdišče
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ZASILNO OBRATOVANJE

Reševalna košara RC 400

Med obratovanjem lestve (dvig in naklon), se košara preko 
potenciometra elektro hidravličnega agregata, nameščenega pod 
košaro, samodejno nivelira – vodoravni položaj.
Pri izpadu krmilnega sistema se najkasneje pri naklonu košare 12°, 
odvisno od kota postavitve lestve, nagib ali dvig lestve samodejno 
ustavi – izklopi.   Po   tem   se   lahko   košara   z   zasilnim 
sistemom nivelira ročno.

 
 OPOZORILO!
 Osebe  na  nosilih  v  košari  so  v  zasilnem obratovanju,     
 pri nagibu košare izredno ogrožene!

Zasilno obratovanje uporabljajte samo pri izpadu gl. krmilnega 
sistema.
Lestev počasi nagibajte, pri tem ves čas nivelirajte košaro
Strojnik mora v zasilnem obratovanju zagotovi  ,  da delovni gibi   
lestve, ne ogrožajo osebe ali predmete.
Vse delovne gibe izvajajte previdno.

Nivelacija reševalne košare

Lestev po možnos   popolnoma uvlečite
Odprite stopalko (230A) zasilnega obratovanja
Nivelacijo košare krmilite s smernim ven  lom (230B):
-     Položaj 1: nagib (pri dvigu lestve)
-     Položaj 2: dvig (pri nagibu lestve)
-     Položaj 0: ni premika
Stopalko   zasilnega   obratovanja,   pri  skajte tako dolgo, da 
dosežete želeni položaj.
Lestev počasi nagibajte ali dvigujte, pri tem ves čas nivelirajte 
košaro.

Blokada lestve

V kolikor je bila košara z zasilnim sistemom ročno postavljena v 
nagib preko 10 ° (npr.: zaradi popravila na košari)):
–   Dvig ali nagib lestve je s strani krmilnega sistema blokirano.
Reševalni košaro s pomočjo zasilnega sistema za nivelacijo košare, 
postavite v kot manjši od  10 °.
–   Po vklopu varnostnega nožnega s  kala, se bo košara 
samodejno postavila v ustrezen položaj glede na položaj lestve.

Po zasilnem obratovanju

Smerni ven  l (230 B), postavite v položaj 0. 
Zložite stopalko (230 A).

[230] Stopalka zasilne črpalke (A), smerni ven  l (B) 
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Reševanje oseb

Sistem za names  tev reševalnih nosil na košaro (opcija) (231) 
omogoča   reševanje   poškodovanih   ali   obolelih oseb iz višjih 
nadstropij. Sistem je namenjen za nosila po   DIN-u ter tudi ne 
normirana reševalna nosila, z maksimalno obremenitvijo 200 kg. 
Pri nosilih ki niso po DIN normi, poglejte pred uporabo na  psko 
tablico proizvajalca.
Kot opcija je možna tudi dobava posebne roke za bremena na 
košari RC 400. Ta roka služi temu, da se nosila nameščajo bolj 
v sredini košare in s tem se poveča nosilnost košare v funkciji 
reševanja z nosili.
Maksimalna dovoljena obremenitev:
–   Košara RC 300: 200 kg
–   Košara RC 400: 150 kg
Košara RC 400 z roko za bremena (opcija):  270 kg

Za vašo varnost

 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost zaradi visoke napetos  ! 
 Pri nesrečah z električno energijo:
 
Pred oskrbo ali reševanjem poškodovanih oseb, odklopi   
električno energijo.
Poškodovane osebe so lahko pod napetostjo.

 OPOZORILO!
 Možnost  nesreč!  Varna  uporaba  je  možna samo, če  
 upoštevate vse varnostne napotke in pravila!

Pri reševanju s sistemom za nameščanje nosil, ne prekoračite 
maksimalno dovoljeno obremenitev košare ter nosilnega 
mehanizma!
–   Vsota vseh oseb ter bremen v košari, ne sme presega   
maksimalno nosilnost košare. Pri tem upoštevajte tudi 
maksimalne dosege naprave (npr.: nastavitev 2 osebi v košari). 
Glej poglavje Lestev - Dosegi.
Zagotovite da so vsi varovalni in zaporni mehanizmi v košari 
ustrezno zapr  .
Osebo na nosilih, zavarujte s trakovi nosil  [232 A] ter s trakovi 
nosilnega sistema reševalnih nosil  [232 B].
Premiki lestve morajo i   premišljeni in počasni ter se morajo 
počasi zače   in počasi konča  , da se prepreči nihanje lestve in 
prenos sile na poškodovano osebo.
Pri bočnem nagibu košare, je potrebno hitrost gibanja lestve 
zmanjša  .

 OPOZORILO!
 Ogrožanje osebe na nosilih zaradi trka nosil in nosilnega  
 mehanizma s pregibno roko!! Ob tem se lahko   
 oseba, nosila, mehanizem nosil, pregibna roka in košara  
 resno poškodujejo!

Pri nagibu pregibne roke, pazite na varnostni odmik med košaro, 
nosili ter pregibno roko.
Lestev krmilite prednostno iz košare, kadar uporabljate sistem 
za nameščanje nosil, saj imate tako boljši pregled nad samim 
delovanjem. V primeru nevarnos  , se prevzame glavno krmilno 
mesto in se lestev krmili iz nevarnega področja.

[231] Sistem za nameščanje nosil v ležišču (A) 

[232] Varovanje poškodovane osebe na nosilih s trakovi samih 
nosil (A) ter varovanje celotnih nosil s trakovi mehanizma  (B)
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Reševanje oseb

 OPOZORILO!
 Nestrokovno   rokovanje,   lahko   privede   do težjih   
 nezgod!

Varna uporaba je mogoča samo takrat, če se upoštevajo vsa 
varnostna navodila.
Upoštevajte informacije na  pskih tablicah nosil.

Names  tev sistema za nosila

Lestev postavite bočno poleg vozila na višino
0,1 m nad tlemi.

Košara  RC 400 s premično roko za bremena (opcija):
Premična bremenska roko [234 A] names  te v desno ali levo 
večnamensko pritrdišče [234 B].
Bremensko roko obrnite naprej, da se zaskoči varovalni 
mehanizem. V tem položaju je roka varovana.  

Nosilni mehanizem za nosila vzemite iz pritrdišča v nadgradnji 
[233 A].

RC 300 ter RC 400: Mehanizem za nosila, names  te v 
večnamensko pritrdišče v košari ter ga ustrezno zavarujte - [235 A] 
(dvojno zaklepanje).
RC 400 s bremensko roko: Nosilni mehanizem za nosila, names  te 
na pritrdišče bremenske roke ter zavarujte [234 C] (dvojno 
zaklepanje).

Spros  te zaporo vrtenja [236 A], nosilni mehanizem nosil zavr  te 
v želeni položaj ter zavarujte z zaporo [236 B].

 [233] Sistem za nameščanje nosil v ležišču (A)

[234] Roka za bremena

[235] Names  te  sistem  za  nosila,  zavarujte  z zapornim 
mehanizmom (A)

[236] Zaporni mehanizem sproščen (A), ak  viran(B)
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Reševanje poškodovancev

Približevanje s košaro

Lestev upravljajte iz krmilnega mesta v košari in jo približajte do 
objekta.
Pred oknom ali balkonom, spros  te zaporni mehanizem   (237 A)   
ter sistem za nosila obrnite vzporedno z lestvenikom.
Lestev počasi približajte ali naslonite na objekt, tako, da je sistem 
za nosila v višini okna oziroma balkona. S tem je nameščanje nosil 
na sistem varno in poleg tega preprečite premikanje nosilnega 
sistema.

Zavarova   nosila

Poškodovanca na nosilih se rešuje in namešča  na sistem   
obrnjenega z glavo naprej.
Nosila names    v zato predvidene varovalna sistema in jih 
porini   do konca, da sistema zaskočita [238 A].
Sprednjo varovalo [238 B] zablokirajte tako, da se nasloni na 
prečni nosilec nosil.
 

Names  tev pritrdilnih trakov 

Poškodovanca dodatno zavarujemo z dvema trakovoma  
(na  nosilni  sistem).  Pasova  sta nameščena  v  nosilnem sistemu  
za  nosila (238 C).

Glede na izvedbo nosil:
 
Na stransko varovalno pritrdišče [238 D] za pasove names  te pas 
ter ga zavihajte navzgor.
ali
Varnostne pasove pritrdite iz spodnje strani mehanizma za nosila 
[239 A].

Osebo na nosilih pripe   z varnostnimi pasovi [240].
Varnostne pasove ustrezno zategnite.
 

[237] Zaporni mehanizem sproščen (A), ak  viran (B)

[238] Zadnjo varovalo (A), sprednje varovalo (B),
predal za pasove  (C), bočno pritrdišče za pasove (D)



159
IVECO MAGIRUS

PRITRDIŠČE ZA REŠEVALNA NOSILA

Reševanje oseb

Reševanje

Reševalno košaro - lestev pomakni   nazaj, da se odmaknemo od 
objekta in da se spros   nosilni mehanizem.
Nosilni sistem pomaknemo v transportno lego in zavarova   z 
zapornim mehanizmom (241B). Reševalno košaro spus  mo bočno 
ob vozilo na višino 10 cm nad tlemi. 
Ugasnemo motor vozila.
Spros  mo varnostne pasove in jih names  mo v predal v nosilnem 
sistemu.
Spremenimo lego ponesrečenca tako, da ima glavo obrnjeno v 
košaro ter zablokira   sistem
za nosila.
Od blokiramo   varovalni   sistem   (241 A)   in obrnemo nosila iz 
transportnega položaja.
Sprednjo varovalo [242 B] od blokira  . 
Zadnjo varovalo [242 A] od blokira  .
Nosila potegnemo naprej in jih snamemo iz sistema.

Po uporabi

Odblokiramo varovalni sistem [243 A] za nameščanje sistema na 
košaro ter izvlečemo iz nastavka.
Pregledamo sistem za nosila, če ni poškodovan.
Sistem za nosila names  mo v nadgradnjo.
 

[241] Zaporni mehanizem sproščen (A), ak  viran

[242] Zadnji  zaporni  mehanizem  (A),  sprednji zaporni 
mehanizem (B), predal z varnostnimi trakovi (C)

[243] Names  tev nosilca v večnamensko pritrdišče na košari  
(A)
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Reševanje oseb

Pritrdišče za koritasta nosila (opcija)

Opcijsko je možno iz dobavi   še dodatek za nameščanje koritas  h 
nosil (vodila ter pritrdišča).
Za katere modele koritas  h nosil, je nosilec primeren, preveri   na 
 pski tablici nosilnega mehanizma. 

 
Names  tev koritas  h nosil in varovanje 

Koritasta nosila se lahko namesto klasičnih nosil, names   na 
posebne 4 premična pritrdišča [244 A].
Pregibne roke [245 A] dvignite ter zavarujte.
Koritasta nosila z predelom glave naprej, names  te v nosilni 
sistem. 

 OPOZORILO!
 Nevarnost padca zaradi nevarovanih koritas  h nosil!

Pregibne roke morajo koritasta nosila objema  .
Posebna varovala (sponke) [245 B] na ročaju koritas  h nosil 
zaprite.  

Reševanje poškodovanih oseb z koritas  mi nosili, glej poglavje  
Reševanje oseb – Names  tev nosil – Reševanje poškodovanih 
oseb

[244] ] Nosilni mehanizem za koritasta nosila

[245] Pregibne roke (A) z varovalnim mehanizmom (B)
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Reševanje oseb

Kot posebna oprema je na razpolago poseben sistem za
nameščanje reševalne naprave Rollglis.

Za vašo varnost

 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost zaradi visoke napetos  ! 
 Pri nesrečah z električno energijo:

Pred oskrbo ali reševanjem poškodovanih oseb, odklopi   
električno energijo.
Poškodovane osebe so lahko pod napetostjo!

 
 OPOZORILO!
 Možnost  nesreč!  Varna  uporaba  je  možna samo, če  
 upoštevate vse varnostne napotke in pravila!

Pred uporabo reševalnega vrvnega sistema, prebra   navodila in 
upošteva   varnostne napotke in pravila.
Upoštevajte navodila proizvajalca vrvnega sistema.
Vrvni sistem uporablja   samo v iz pravnem stanju.    Upošteva      
navodila    za    nego    in vzdrževanje sistema.

 OPOZORILO!
 Nevarnost padca!  Oseba na vrveh je življenjsko   
 ogrožena ob premikih lestve ! 

Vse delovne gibe lestve pričnite in zaključite počasi in z 
občutkom.
Pri bočnem premiku košare, zmanjšajte hitrost lestve.

 OPOZORILO!
 Nevarnost padca!  Oseba na vrveh je življenjsko   
 ogrožena pri preveliki  obremenitvi lestve,    
 prevelikih silah na vrvi ali preobremenitvi nosilnos   
sistema za vrvno tehniko na košari!
–   Seštevek vse obremenitev v in na košari, ne sme presega   
maksimalne nosilnos   košare.
- Pri tem bodite pozorni tudi na dovoljene obremenitve lestve pri 
določenih položajih in nastavitvah ter dosegih (npr.: obremenitev 
2 osebi v košari).   
- Pazite na maksimalno obremenitev sistema za pritrditev vrvne 
tehnike ter maksimalna skupna teža (košara + obremenitev na 
vrveh).
- Pri obremenitvah preko  75 kg praviloma uporablja   samo en 
škripec za spust ali dvig [246] – [248].
- Pri obremenitvah preko 150 kg uporabite pritrdišča za priklop 
bremen pri uporabo kot dvigalo. Glej poglavje Dvigalo – 
Obratovanje.

[246] Spuščanje preko škripca s strani druge osebe

[247] Samoreševanje 
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Ena oseba se spušča ali dviguje s pomočjo druge osebe, preko 
škripca iz košare [246]:
–   mak. teža spuščanja: 100 kg
–   mak. Dovoljena skupna teža:
– RC 300: 300 kg 1)
– RC 400: 400 kg 2)

Ena oseba se sama spušča ali dviguje po vrve preko enega škripca 
[247]:
–   mak. teža spuščanja: 150 kg
–   mak. Dovoljena skupna teža:
– RC 300: 300 kg 1)
– RC 400: 400 kg 2)

Ena oseba se spušča ali dviguje s pomočjo druge osebe (ta ni v 
košari), preko škripca iz košare [248]:
–   mak. teža spuščanja: 100 kg
–   mak. Dovoljena skupna teža:
– RC 300: 200 kg 1)
– RC 400: 300 kg 2)

Ena oseba se dviguje ali spušča s pomočjo premikov lestve in je 
togo pritrjena z vrvmi na košaro [249]:
–   mak. teža spuščanja: 150 kg
–   mak. Dovoljena skupna teža:
– RC 300: 300 kg 1)
– RC 400: 400 kg 2)

1) Velja za delovanje v položaju 3 osebe v košari. V delovanju 2 
osebi oziroma 1 oseba v košari, je potrebno obremenitev temu 
primerno omeji  . Glej poglavje Lestev - dosegi 
2) Velja za delovanje v položaju 4 osebe v košari. V delovanju 3 
osebe, 2 osebi oziroma 1 oseba v košari, je potrebno obremenitev 
temu primerno omeji  . Glej poglavje Lestev - dosegi  

[248] Spuščanje druge osebe, preko škripca, s pomočjo osebe, 
ki stoji na tleh 

[249] Oseba togo visi na vrveh, pritrjeni na košari (brez škripca) 
ter se rešuje s pomočjo premikov lestve
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Pred uporabo

Pritrdilni mehanizem za vrvi, vzemite iz ležišča v nadgradnji.
Pritrdilni mehanizem names  te na levo ali desno večnamensko 
pritrdišče na košari  [250] ter zavarujte [250 A].
Za  č mehanizma se mora zaskoči   v pritrdišče na košari  [250 B].

Pri nameščanju sistema pazite, da se pritdrilni za  č [250 B] 
pritrdišča vrvne tehnike, ustrezno uleže v večnamensko pritrdišče 
na košari. 
Karabin vrvi priklopi   na pritrdišče  [250 C].

Opis in dodatna pojasnila v zvezi z spuščanjem in dviganjem 
z vrvno tehniko, dobite v navodilih proizvajalca tega vrvnega 
sistema. 

Po uporabi

Večnamensko pritrdišče od varujte [250 A] ter pritrdišče za vrvi 
snemite izvlecite iz pritrdišča.
Preglejte vse komponente in po potrebi očis  te.
Pritrdilni mehanizem pospravite v nadgradnjo vozila..

[250] Pritrdilni mehanizem za vrvi names  te v večnamensko 
pritrdišče (A) z za  čem (B), pritrdišče za karabin (C)
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Gasilna naprava

Važna navodila za uporabo

 OPOZORILO!
 Visok vodni tlak na ročniku, lahko povzroči hujše   
 poškodbe ter ogroža stabilnost gasilca na ročniku!

Vodni curek ne usmerjajte v osebe ali živali.
Ročnik ali monitor ne uporabljajte če se v delovnem področju 
nahajajo osebe ali predme  .
Preprečite tlačne udarce in nihanja: obrate črpalke, počasi 
povečujte na želeni delovni tlak, zaporne ven  le počasi odpirajte 
in zapirajte, ročnike počasi odpirajte in zapirajte.
Maksimalni dovoljeni delovni tlak: 16 barov.
Najvišji delovni tlak črpalke, prilagodite najvišjem dovoljenem 
delovnem tlaku cevi.
Slepe spojke snemite iz priključkov samo ko niso pod tlakom.
Zaporne ven  le odpirajte samo takrat ko je na njih priklopljen 
porabnik in ko dobite zahtevo za vodo.
Pri vklopljeni črpalki, zagotovite da v primeru sile, nemudoma 
prekinite delovanje črpalke. Strojnik črpalke mora bi   ves čas v 
neposredni bližini črpalke.
Upoštevajte dovoljene obremenitve lestve pri gašenju iz nje. 
Cevi vedno polagajte po sredini lestve. Cevi ne smejo prosto vise   
iz lestve.
Po uporabi ustrezno očis  te napravo za gašenje ter izpraznite 
vodo iz sistema, da ne ogrožate na po   domov ostalih 
udeležencev v prometu.

 OPOZORILO!
 Varna uporaba je omogočena smo pod pogojem, da se  
 upoštevajo vsa varnostna navodila ter predpisi.

Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca za vodni monitor.
Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca za črpalko ali 
celotnega vozila.

Zaščita pred električnim tokom

 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost pri gašenju naprav pod električno  
 napetostjo!

Vodni curek ne usmerjate v bližino ali na električne naprave pod 
napetostjo.
Električne naprave pod električno napetostjo je potrebno 
izklopi  .
V kolikor to ni mogoče:
Pri   gašenju   z   vodo   drža     varnostno razdaljo od naprav pod 
napetostjo (glej tabelo).
Uporaba penilnega sredstva ni dovoljena!
Upoštevajte smernice za gašenje požarov pri električni napetos   
npr.: DIN VDE 0132 (samo v Nemčiji)
Upoštevajte minimalne varnostne odmike od električnih naprav 

Zagotovi   odklop elektrike

Sledeča opravila lahko opravi samo pooblaščena oseba.
Električne naprave na kraju dogodka izklopi  .
Električne naprave zavarova   pred ponovnim vklopom.
Preveri   električno napetost.
Naprave ozemlji   ali kratkos  čno zveza  . Sosednje  naprave  pod  
napetostjo  ustrezno zavarova   ali odklopi  .

V gospodinjstvih in hišah lahko omenjene ukrepe izvedejo tudi 
gasilci, pod pogojem, da imajo potrebno znanje in orodje.

Varnostni odmik od delov pod električno napetostjo

V kolikor ni mogoče zagotovi   odklop električne
energije:
Zagotovite minimalni varnostni odmik od delov pod napetostjo.
Upoštevajte minimalne odmike glede na napetost v sistemu 
ter pri tem upoštevajte predpise veljavne v državi uporabnice 
naprave.
Pri gašenju z vodo uporablja   samo razpršen vodni curek. Polni 
curek uporablja   izjemoma.
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 OPOZORILO!
 Pri gašenju pri prostostoječi lestvi se le ta dodatno obremeni z cevnim materialom, vodnim stolpcem ter silo vodnega curka pri  
 monitorju.

Upošteva   dovoljeno obremenitev reševalne košare pri gašenju.
Za zmanjšanje obremenitve teleskopske naprave, lestev raztegnite samo toliko kolikor je potrebno za op  malno gašenje.
Cevni  material  ustrezno  položite  po lestveniku. Cevni material ne sme prosto vise   ob lestveniku.

Monitor na vrhu lestve (brez košare)

     Maksimalno dovoljena obremenitev pri gašenju z

     Monitor, max. 2500 l/min    Monitor, max. 4000 l/min

Maksimalni kot lestve   70 °      70 °
Maksimalni premer ustnika na monitorju 36 mm      36 mm
Maksimalni delovni tlak na monitorju 10 bar      8 bar
Maksimalni kot premika   Ročno voden monitor: ±75 °
     Električno voden monitor:  +60 °, –55 °  Električno voden monitor:  +90 °, –60 °
Bočni premik    Vrtenje s pomočjo premika lestve   maksimalno ±15 °

Reševalna košara  RC 300

     Maksimalna dovoljena obremenitev pri gašenju z 
     ročnikom ki ga drži gasilev v košari    Monitor, max. 2500 l/min,   
     ročnik priklopljen na monitor  v košari   električni ali ročni
Maksimalni kot lestve   70 °      70 °
Maksimalna obremenitev košare  2-osebi v košari: 1 oseba    2-osebi v košari: 1 oseba
     3-osebe v košari: 2 oseba     3-osebe v košari: 2 oseba
Maksimalni premer ustnika  12 mm (C-ročnik)     36 mm
Maksimalni delovni tlak   5 bar      7 bar
Maksimalni kot premika   poljubno     +60 °, –70 °
Bočni premik    poljubno     mak. ±30 °

Dovoljena obremenitev
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Reševalna košara RC 400

   Maksimalno dovoljena obremenitev pri gašenju z
   Ročnikom ki ga drži gasilec v košari,  Monitor, mak. 2500 l/min   Monitor, mak. 2500 l/min,
   priklopljen v košari,    električni ali ročni   električni ali fi ksno vgrajen
Maksimalni kot lestve 70 °     70 °    70 °
Maksimalna  2-osebi v košari: 1 oseba   2- osebi v košari: 1 oseba  2- osebi v košari: 1 oseba
obremenitev košare  3-osebe v košari: 2 osebi   3- osebe v košari: 2 osebi  3- osebe v košari: 2 osebi
   4- osebe v košari: 3 osebe   4- osebe v košari: 3 osebe  4- osebe v košari: 3 osebe
Maksimalni premer  12 mm (C-ročnik)    36 mm    36 mm
ustnika 
Maksimalni delovni  5 bar     7 bar    7 bar
tlak 
Maksimalni kot   poljubno    +60 °, –70 °   ±55 °
premika 
Bočno vrtenje  poljubno    mak. ±30 °   mak. ±30 °
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PRED UPORABO

Gasilna naprava

Priklop armatur za gašenje

Na  čni vodni monitor, ročno ali električno voden (opcija) 

Monitor vzemite iz pritrdišča na vretenu lestve.
Monitor names  te v večnamensko pritrdišče v košari ter ga v njem 
zavr  te dokler ne zaskoči varovalo.
–   Košara RC 300: desni večnamensko pritrdišče 
–   Košara RC 400: desno ali levo večnamensko pritrdišče
Preverite ustrezno nameščeno varovalo [251B].
Vzme   trdno tlačno cev iz ležišča na boku lestvenika ter povežite 
spojko monitorja [251A]  oziroma. [252 A] s tlačnim vodom 
lestvenika 
Dodatno pri električno vodenem monitorju:
- Priklopite električni vodnik za krmiljenje naprave v košari 

Košara RC 300:
Odprite zaporni ven  l na monitorju.

Košara RC 400:
Odprite zaporni ven  l za vodo na tleh košare [253 A].

 
Fiksno nameščen monitor električno voden, v košari RC 400 
(opcija) 

Dodatno k zgornjim opisom je potrebno  tudi pri fi ksno vgrajenem 
monitorju poveza   tlačni vod na lestveniku. Cev se priklopi na 
zaporni ven  l na tleh košare. Pri tej izvedbi monitorja le tega ni 
potrebno dodatno povezova   za krmiljenje. 

[251] Primer košara RC 300: Monitor  natakni  , spojko 
monitorja  (A), zaporni mehanizem večnamenskega pritrdišča 
(B)

[252] Primer košara RC 400: Spojka na monitorju  (A)

[253] Košara RC 400: Zaporni ven  l za vodo na tleh košare (A)



168
IVECO MAGIRUS

PRED UPORABO

Gasilna naprava

Polaganje tlačnega voda

–   Lestev je popolnoma zložena.
Tlačno cev (30 m) priklopite na B spojko [256 A] fi ksne tlačne 
cevi na lestvi.
Drugo spojko cevi, priklopite na centrifugalno gasilsko črpalko

Košara RC 300:
Na monitorju priklopite povezovalno cev  [254 A], 
z kotnim delom cevi pri B spojki [254 B] pa cev priklopite na
 fi ksno cev na lestveniku.

 
Košara RC 400:
Na monitor priklopite trdno cev ter jo povežite z spojko na 
zapornem ven  lu [255 A] na dnu košare. 
–   Spojka se nahaja za pokrovom,na sprednji strani košare.

Približevanje

Lestev dvignite
Lestev   raztegnite   samo   toliko,   kolikor   je potrebno za 
op  malno gašenje.
Med izvlekom lestvenika opazujte tlačni vod. 
Opazujte  dovoljeno  obremenitev  lestve  med gašenjem.
 

[254] Košara RC 300: Trdna povezovalna cev (A), B-spojka na fi ksno 
nameščeni tlačni cevi na lestveniku (B)

[255] Primer košara RC 400: Spojka dovodne cevi v dnu košare (A)

[256] B-spojka na fi ksno nameščeni dovodni cevi na lestvi (A)
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UPORABA

Gasilna naprava

Ročno voden monitor (opcija)

- Monitor  pričnite uporablja   samo pod pogojem da je pravilno 
nameščen in varovan. 
- Monitor z ročico [257 B], [258 D] vr  te horizontalno,
- Položaj monitorja lahko po potrebi blokirate [257 C], [258 B] 
zavora.
- Pazite na maksimalno horizontalno delovno področje.
- Monitor z ročnim vretenom [257 A], [258 A] ver  kalni premik.
- Zaporni ven  l [257 D], [258 C] počasi odpira  .
-V kolikor področje vrtenja z monitorjem ne zadostuje se vrtenje 
izvaja s pomočjo premikov lestve. 

[257] Ročno voden monitor na košari RC 300: ročno vreteno 
(A, na sliki ni vidno), ročica (B), blokada (C), zaporni ven  l (D), 
opcijsko C-tlačni izliv za notranji napad (F) z zapornim ven  lom 
(E), opcijsko D-tlačni izliv za varovalne šobe košare z zapornim 
ven  lom (G)

[258] Ročno voden monitor na košari RC 400: ročno vreteno 
(A), ročica (D), blokada (B), zaporni ven  l (C, na sliki ni viden)
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UPORABA

Gasilna naprava

Električno voden monitor (opcija)

Na  čni monitor:
Monitor uporabljajte samo če je pravilno nameščen.

Ko se monitor priklopi na v  čnico za krmiljenje v košari, se 
samodejno poveže s krmilnimi mes   in je pripravljen za uporabo.
–   Izpiše se tekstovno sporočilo na ekranu krmilnih mest 
DELOVANJE MONITORJA AKTIVNO.
–   Monitor se lahko sedaj krmili preko glavnega krmilnega mesta 
[259] ali preko krmilnega mesta v košari [260].

Fiksno nameščen monitor v košari RC 400:
Tipko  Meni [261 A] na glavnem krmilnem mestu pri  skajte tako 
dolgo dokler se ne pojavi meni za  Monitor.
Pri  snite funkcijsko  pko Delovanje monitorja [261 B].
–   Monitor se postavi v delovni položaj Monitor.
–   Monitor je možno krmili   preko glavnega krmilnega mesta  
[259] ali preko krmilnega mesta v košari  [260].

Premik preko krmilnih ročic 

 OPOZORILO
 Napake uporabnika lahko povzročijo hujše nezgode! Pri  
 ak  viranem varnostnem nožnem s  kalu, se ak  vira   
 krmiljenje lestve preko krmilnih ročic, tudi ko uporabljate  
 monitor.  
Za krmiljenje monitorja preko krmilnih ročic, NE ak  virajte 
varnostnega nožnega s  kala.

Premik leve krmilne ročice nazaj.
–   Monitor  se premika navzgor.

Premik leve krmilne ročice naprej.
–   Monitor  se premika navzdol.

Levo krmilno ročico premikajte desno ali levo.
–   Monitor  se vr   desno ali levo.

Desno krmilno ročico premikajte naprej.
–   Nastavi se polni curek (Jet)

Desno krmilno ročico premikajte nazaj.
–   Nastavi se razpršeni curek (Spray).

Zaključi   delovanje monitorja

Na  čni električno voden monitor: 
Monitor postavite v označen končni položaj (rumena puščica).
–   S tem se zagotovi ustrezno skladiščenje na vretenu lestve.
Izklopite povezavo za krmilni sistem.
–   Tekstovno sporočilo  DELOVANJE MONITORJA  AKTIVNO se 
izbriše.
–   Monitor ni več možno krmili   preko krmilnih ročic Monitor .

Fiksno nameščen monitor v košari RC 400:
Pri  snite funkcijsko  pko Delovanje monitorja [261 A].
–   Monitor se postavi v transportni položaj.
 

[259] Krmilna ročica na glavnem krmilnem mestu

[260] Krmilna ročica na krmilnem mestu v košari 

[261] Simbol na  pki Meni (A),
Simbol na funkcijski  pki  Delovanje monitorja (B)
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Gašenje z ročnikom (opcija) 

V kolikor se preko košare izvaja notranji ali zunanji napad z 
tlačnimi cevmi in ročnikom, se lahko napadalna linija priklopi na 
monitor in preko njega odpira in zapira voda.

Košara RC 300:
–   Monitor  se nahaja v desnem večnamenskem pritrdišču košare 
in je varovan. 
–   Gasilska črpalka je v pripravljenos  .
Zagotovite da je zaporni ven  l za monitor [262 A] ter ročnik  [262 
B] zaprt.
Tlačno cev z ročnikom priklopite na C izliv [262 C] monitorja.
Pravilno držite ročnik.
–   Zaporni ven  l C izliva [262 B] se lahko zdaj odpre.
 

Košara RC 400: 
Zagotovite da je zaporni ven  l za C izliv [263 C] zaprt
Tlačno cev z ročnikom priklopite na C izliv [263 A]. 
Pravilno držite ročnik.
–   Zaporni ven  l C izliva [263 C] se lahko zdaj odpre. 

 

Samozaščitne šobe za košaro (opcija)

Če se vklopijo samozaščitne šobe za košaro, se le te napajajo 
preko dovodne linije za monitor v košari.  

Košara RC 300:
–   Monitor  se nahaja v desnem večnamenskem pritrdišču košare 
in je varovan.
Dovodna cev za samozaščitne šobe je priklopljena na D izliv  [264 
B] na monitorju.
Samozaščitne šobe na zapornem ven  lu [264 A] odpre   ali 
zapre  .

Košara RC 400:
Samozaščitne šobe na ven  lu na sprednjem delu košare [263 D] 
odpre    ali zapre  .
Samozaščitne šobe na ven  lu na zadnjem delu košare [265 A] 
odpre    ali zapre  .

[262] Košara RC 300: C-izliv

 [263] Košara RC 400: C-izliv (A) z zapornim ven  lom (C), 
Zaporni ven  l za dovod vode na dnu košare (B), zaporni ven  l 
za zaščitne šobe (D)

[264] Košara  RC 300: priklop D spojka za zaščitne šobe košare 

[265] Košara RC 400: Zaporni ven  l na dnu košare, za zaščitne 
šobe, sočasno tudi izpustni ven  l za izpust vode iz sistema 

UPORABA

Gasilna naprava
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PO UPORABI

Gasilna naprava

Po uporabi penilnega sredstva

Monitor  in vse druge dele sistema je potrebno dobro izpra   s 
čisto pitno vodo.

Po vsaki uporabi 

Po vsakem gašenju z umazani ali slani vodi:
Monitor  in vse druge dele sistema je potrebno dobro izpra   s 
čisto pitno vodo.

Monitor in fi ksna tlačna cev:
- izpraznite, odklopite ter operite,
- preglejte vse komponente,
- names  te v pritrdišča in varno pritrdite.

Dodatno pri tlačnem vodu v košari 

Košara RC 400:
–   Odprite ven  l za izpust vode [266 A].

[266] Košara RC 400: Ven  l za izpust vode v košari, sočasno 
zaporni ven  l za samozaščitne šobe 
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ZA VAŠO VARNOST

Dvigalo

Prosimo upoštevajte

Za posebne intervencije, se lahko lestev uporabi kot dvigalo.  Zato 
je potrebno nastavi   obratovanje v Dvigalo.   Nastavitev v funkciji 
Dvigalo, je nekoliko drugačno od klasične nastavitve lestve:
–   V funkciji dvigala, se izklopijo senzorji za do  k z ovirami pri 
dvigu in spustu lestve. Izklop je potreben saj bi drugače sistem 
oviral premik bremen.
–   Računalniško vodeno blaženje gibanja, se tudi izklopi.  Sistem 
za zmanjševanje nihanja ob zaključku delovnega giba lestve, ni 
prilagojen za delovanje z visečim bremenom, saj ima breme svoje 
nihanje.
–   Hitrost vse delovnih gibov lestve se prestavi na Počasi.  
Izvajanje delovnih gibov v višji hitros  , lahko povzroči nevarno 
nihanje bremena.  
Lestev za dvig in premik bremen, uporabljajte samo v meniju 
Dvigalo.

Važna pravila za rokovanje

 OPOZORILO!
 Nevarnost prevrnitve lestve, pri dvigih bremen izpod   
 vode. Ko breme zapus   vodo ni več vzgona vode, zato je  
 breme težje kot prej.  
Dvig bremen iz vode dviga   samo če je teža bremena znana.

 OPOZORILO!
 Viseča bremena ali padajoči predme   lahko povzročijo  
 poškodbe ali smrt!

Pri dvigu, spustu bremena ali drugih premikih bremen
 s pomočjo lestve, je prepovedano zadrževanje pod bremenom 
[267].

 
 OPOZORILO!
 Možnost nezgod zaradi ovir v delovnem področju lestve  
 ter priklopljenem bremenu!! V delovanju kor dvigalo, so  
 na lestvi in košari izklopljeni vsi senzorji za do  k.
Spremljajte gibanje lestve ter bremena in samo delovno 
področje.
V kolikor kljub nadzorovanju pride do trčenja, nemudoma 
izpus  te vse krmilne ročice.
 

[267] Varnostni simbol: Zadrževanje pod visečim bremenom med 
dvigom, spustom ali premikom ni dovoljeno!  
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Dvigalo

Dovoljena obremenitev 

 OPOZORILO!
 Nestrokovna uporaba lahko vpliva na stabilnost lestve in  
 vozila, kar lahko povzroči prevrnitev!

Upoštevajte maksimalno dovoljeno obremenitev.
Lestev ne nagibajte če ne poznate njegovo težo [268].
Dvigujte samo prosta bremena. Nikoli ne poskušajte dviga   
bremena ki so še v zemlji ali drugi podlagi.

Tudi v delovanju kot Dvigalo, se neprekinjeno nadzoruje 
preobremenitev lestve. Varnostni sistemi, omogočajo pri 
strokovno uporabi:
–   Stabilnost vozila.
–   Varnost lestve pred poškodbami.
 

Prikaz obremenitve

–   Palični prikaz na ekranu prikazuje trenutno obremenitev lestve 
ter področje izklopa lestve  [269 A].

V primeru preobremenitve:
–   Varnostni simbol Preobremenitev, lestev uvlek [269 B] utripa 
rdeče.
–   Krmiljenje lestve izklopi vse delovne gibe.
Lestev razbremeni   npr.: zmanjša   težo bremena.
 

Načini delovanja

Delovanje dvigala za težja bremena

–   Pritrditev bremena na točko pod glavnim lestvenikom 
–   Omogočeno delovanje lestve v zloženem položaju lestvenika
–   Maksimalna obremenitev:  4 000 kg
–   Dovoljene vrednos   dosega lestve (nagib, bočni doseg, kot 
postavitve) je odvisna od teže bremena: 
–   glej sliko  [270].

Delovanje dvigala za lažja bremena

–   Pritrditev bremena na pregibno roko z ali brez reševalne košare  
ali
–   na pregibno pritrdišče na spodnjem delu košare
–   Maksimalna obremenitev je razvidna v spodnjih tabelah 
Delovanje dvigala za lažja bremena.

 

[268] Varnostni simbol:   Lestev ne nagibajte z bremenom z 
neznano težo

[269] Palični prikaz obremenitve (A) Varnostni simbol 
Preobremenitev, lestev uvlek (B)
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Delovanje dvigala za težja bremena

Maksimalno dovoljene sile in dosegi lestve za
M 32 L-AS, M 32 L-AS nizka izvedba ter  M 42 L-AS

Kot dviga (°)       Mak. breme (kg)             Doseg v (m)
              M32 L-AS              M42 L-AS
– 17  2 000  4,7  5,7
0  2 000  4,8  6,1
10  2 000  4,7  5,9
20  2 000  4,3  5,5
30  2 000  3,7  4,8
40  2500  2,9  3,8
50  3 000  2,0  2,7
60  3 000  0,8  1,4
70  4 000  – 0,4  0,3

 Slika [270] je nameščena tudi na vretenu lestve.

Vklop

–   Vozilo je široko podprto.
–   Lestev je popolnoma zložena je nameščena v transportnem 
odložišču.

Pri  snite funkcijsko  pko  Delovanje dvigala za težja bremena 
[271].
–   Delovanje dvigala za težja bremena se vklopi
–   Kontrolni simbol za Delovanje dvigala za težja bremena se 
pojavi.
–   Krmiljenje prepreči izvlek lestve.

Breme ali dvižni sistem ustrezno pritrdite na pritrdišče glavnega 
lestvenika [272].
Upoštevajte maksimalno nosilnost v določenem kotu postavitve.

Izredni primer: Košara v transportnem položaju
Za izboljšanje vidljivos   glavnega strojnika, je smiselno da se 
košara med delovanjem dvigala pus   v transportnem položaju. 
Nastavitev Delovanje dvigala za težja bremena omogoča 
delovanje in premik lestve z zloženo košaro.

Premik lestve z visečim bremenom 

Lestev premikajte samo z bremenom, katerega teža vam je 
poznana. Glede na višino bremena se lahko kot postavitve lestve 
omeji [270].
 

UPORABA

Dvigalo

[270] Maksimalna obremenitev v odvisnos   kota postavitve 
lestve 

[271] Funkcijska  pka Delovanje dvigala za težja bremena 

[272] Pritrdišče na spodnjem delu glavnega lestvenika



176
IVECO MAGIRUS

UPORABA

Dvigalo

Obratovanje dvigala za lahka bremena

Maksimalno dovoljena obremenitev za M 32 L-AS, M 32 L-AS 
nizka izvedba ter  M 42 L-AS

Obremenitev košare RC 300  RC 400
Lestev brez košare 500 kg  500 kg
Prazna košara  300 kg  400 kg
1 oseba   200 kg  300 kg
2 osebi   100 kg  200 kg
3 osebe   –  100 kg

 Pri znani obremenitvi, je lahko v odvisnos   celotne  
 obremenitve možno nastavlja   maksimalne   
 dosege lestve z nastavitvijo obremenitve košare.  Pri tem 
se masa bremena prišteje masi oseb (90 kg/osebo) v košari kar 
daje seštevek skupne obremenitve. 

Primer:
–   Lestev s košaro RC 400
–   1 oseba v košari
–   Teža bremena 150 kg
Težo bremena zaokrožite na 180 kg (kar znaša 2 osebi v košari) 
–   Skupna obremenitev je 3 osebe 
Preklop na obremenitev 3 osebe v košari je možen 

Vklop

Pri  snite funkcijsko  pko Delovanje dvigala za lahka bremena 
[274] .
–   Delovanje dvigala za lahka bremena se vklopi.
–   Kontrolni simbol  Delovanje dvigala za lahka bremena se pojavi.
–   Krmiljenje prepreči popolno zlaganje ali izvlek lestve (za zaščito 
pritrdišča na lestvi).
Breme ustrezno in varno pritrdite na pritrdišče na pregibni roki 
[273] ali na košari [276].

 Pri dodatno vgrajeni funkciji  Reševanje iz globin (opcija)  
 (glej navodila spodaj)  obvezno pazite, da se pri dvigu in  
 spustu lestve, hitrost in doseg ne spremenita.

Pritrdišče z varovalom (opcija)
Varovalo spros  te in postavite pritrdišče v delovni položaj [275].
–   Delovanje dvigala za lahka bremena se samodejno vklopi (kot 
zgoraj opisano).

Premik lestve s pripe  m bremenom  
Lestev krmilite samo v počasni hitros  .

 

[273] Pritrdišče na pregibni roki

[274] Funkcijski simbol  Delovanje dvigala za lahka bremena

[275] Pritrdišča z varovalom, na pregibni roki s senzorjem 

[276] Pregibno pritrdišče na reševalni košari 
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Dvigalo

Funkcija reševanje iz globin (opcija) 

Ta funkcija je samodejna regulacija hitros   lestve. Pri vseh 
delovnih gibih (spust, dvig, nagib, izvlek) ostaja hitrost vedno 
konstantna.

Že opis funkcije pove njen namen  Funkcija reševanje iz globin 
in nakazuje, da je tovrstno reševanje zelo pogosto. Poškodovane 
osebe reši   iz jaškov, vodnjakov, kjer je potrebno poškodovanca 
premika   ver  kalno, je zahtevna naloga. Izvlek in uvlek lestve 
se pri nagibu in dvigu lestve, samodejno tako krmili, da je 
doseg lestve vedno enak [277]. Za skoraj enakomerno hitrost 
delovanja lestve, se pri dvigu lestve (kot postavitve), hitrost dviga 
zmanjšuje.  

 OPOZORILO!
 Nevarnost poškodb oseb, ki so pripe   na lestev zaradi  
 ovir in predmetov v področju gibanja ter zaradi slabšega  
 pogleda na sam dogodek iz glavnega krmilnega mesta  
 lestve!
Delovno področju lestve ter osebe pripete na lestev,
skrbno nadzorova   in spremlja  . Uporabite dodatno moštvo 
za usmerjanje strojnika..

Vklop

Funkcijsko  pko Delovanje dvigala za lahka bremena [278]  
pri  snite.
–   Funkcija reševanje iz globin, se vklopi skupaj z funkcijo 
Delovanje dvigala za lahka bremena .
–   Kontrolni simbol  Delovanje dvigala za lahka bremena se 
vklopi.
–   Krmiljenje omeji možne dosege na 3 osebe v košari.

Lestev postavite nad točko reševanja.
Priklopite breme.
Levo krmilno ročico premaknite v smer Dvig.
–   Lestev se dvigne in pri tem se lestev samodejno izvleče na 
ustrezno dolžino. Hitrost dviga lestve se upočasni bolj kot je 
lestev strmo postavljena. Maksimalna hitrost je omejena.  .

Po potrebi spremenite položaj reševanja:
Lestev izvlečite / uvlečite, lestev zavr  te ali pregibno roko 
dvignite / spus  te.

Po potrebi spremeni   hitrost dviga:
Levo krmilno ročico  po  snite do konca.

Izklop

Ponovno pri  snite funkcijsko  pko  Delovanje dvigala za lahka 
bremena.
–   Funkciji  Reševanje iz globin ter Delovanje dvigala za lažja 
bremena, se izklopita.

 Dodatna navodila za delovanje dvigala, najdete na   
 prejšnji strani .

[277] Princip delovanja funkcije reševanja iz jaška: Dvig z 
konstantnim dosegom lestve „A“

[278] Funkcijski simbol  Delovanje dvigala za lahka bremena
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OMREŽJE VOZILA

Električna naprava 

24-V-omrežje

Napetost vozila

Omrežje vozila deluje z 24 V napetostjo. Napaja se preko dveh 
akumulatorjev.  

Vklop električnega omrežja: 
Vklop kontakta.
–   Vklopi se izklopno s  kalo za baterijo.

Izklop električnega omrežja:
Izklop kontakta.
–   V področju gasilsko tehnične opreme, se preverijo pogoji za 
ustavitev napajanja. Primer:
– Vklopljene modre luči 
– Vklopljena UKW postaja.
–   V kolikor ni pogojev za vzdrževanje napetos   vozila, se prične 
postopek izklopa. Ta postopek lahko traja tudi do 45 minut. Zato 
glej poglavje Podvozje.  
–   Takoj ko ni več pogojev za vzdrževanje napetos  , se električno 
s  kalo za akumulatorje izklopi.  
–   Po izklopu s  kala za akumulatorje, električno omrežje vozila ni 
več pod napetostjo. Vendar je lahko na določenih komponentah 
omrežja, napetost prisotna še nekaj časa.   .

 
24-V-v  čnica

Polnilna v  čnica za 24-V-zunanjo polnjenje:
–   Polnilna  v  čnica  (279),  se   nahaja  na stopnicah pri vra  h 
voznika.
–   Polnilna v  čnica je preko varovalke, direktno povezana z 
akumulatorjem .
–   Druga navodila poglejte v poglavju Električna naprava – Polnilni 
in zagonski sistemi 

24-V-v  čnica za delovni refl ektor (opcija):
–   Mesto vgradnje: v bližini na  čnega pritrdišča za delovni iskalni. 

24-V-v  čnice za druge porabnike (opcija): 
–   Število vgrajenih v  čnih 24-V, je odvisno od opremljenos   
vozila.
–    Glede na uporabnost so lahko v  čnice stalno pod napetostjo ali 
pa preko zagonskega ključa vozila.

[279] V  čnica 24 V
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OMREŽJE VOZILA

Električna naprava 

Akumulatorji vozila

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje lahko privede do hujših nezgod!
 

Preberite navodila proizvajalca akumulatorjev ter v njih navedena 
pravila upošteva  .  

 POZOR!
 Električne napetostne konice, lahko povzročijo okvare  
 elektronskih naprav in komponent! 

Pritrdilne objemke polov akumulatorja, nikoli ne ločujte od 
akumulatorjev, dokler še deluje alternator.

 V kolikor je posamezni akumulator dlje časa pod 50%  
 napolnjenos  , obstaja nevarnost poškodbe zaradi   
 Sulfacije. To zmanjšuje zagonsko moć akumulatorja ter 
poveča nevarnost zamrznitve akumulatorja (že pri temperaturi   
–10 °C).
V kolikor potrebno akumulator napolnite.  

Mesto vgradnje akumulatorjev:  
–   M 32 L-AS, M 42 L-AS: na izvlečnem predalu desna stran vozila, 
pod prostorom za opremo  G2
–   M 32 L-AS nizka izvedba, odvisno od names  tve proizvajalca 
podvozja.  

Moč akumulatorjev:
–   Iveco-podvozje: 2 akumulatorja z 170 Ah
–   Druga podvozja: najmanj 140 Ah

 Pogon električnih porabnikov

UKW, signalna naprava, merilne naprave, katere tudi pri 
postavljenem vozilu, ves čas delujejo, obremenjujejo 
akumulatorje.
Pri parkiranem vozilu v garaži, polno zmogljivost akumulatorjev 
zagotovi  
Preko polnjenja iz zunanjega vira.  

Podnapetost

V kolikor pade napetost vozila, pod dovoljeno vrednost:  
–   Kontrolni simbol Napetostna oskrba [280] sve   rumeno ali 
rdeče.
Povečajte zmogljivost alternatorja.
V kolikor tak  čno dovoljeno, zmanjšajte število porabnikov.
24-V-zasilno črpalko vklopite – možno samo pri delujočem 
motorju vozila.  

[280] Ekran v košari ter glavnem krmilnem mestu: kontrolni 
simbol  Napetostna oskrba
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VAROVALKE

Električna naprava 

Prosimo upoštevajte

 POZOR!
 Premočne varovalke, lahko uničijo električno napravo! 
 Uporablajte samo originalne in predpisane varovalke.

Serijsko je lestev opremljena z talilnimi varovalkami. Za vsako 
napetost je priložena ena nadomestna varovalka.  

Opcijsko so nekatere od varovalk v izvedbi preklopnih varovalk.   

Krmiljenje

Funkcije spodnjega dela nadgradnje

Varovalke za spodnji del nadgradnje se nahajajo na eni plošči v 
omarici na zadnji strani nadgradnje po loputo [281 A].
Odpriter loputo.
Odprite omarico desno zgoraj.

Varnostna plošča [282]:
A  Varovalka za računalnik krmiljenja spodnjega dela nadgradnje 
(glej tabelo).
B    Nadomestna varovalka
 

Številka  Tok  Funkcija
1  1,25 A    Modem
2  7,5 A1)     24-V-v  čnica
3  7,5 A1)     (brez)
4  7,5 A1)    (brez)
5  7,5 A1)    (brez)
6  10 A     Senzorji
7  30 A     24-V-izhodi računalnika za   
    računalnik enote B 
8  30 A     24-V- izhodi računalnika za  
    računalnik enote A
9  2 A     Računalnik B
10  2 A     Računalnik A
11  2 A     Vrednos  , analogni vhodi v  
    računalnik A
12  2 A     Vrednos  , analogni vhodi v  
    računalnik B 

1) 8 A pri izvedbah kot varovalka (opcija)

[281] Mesto vgradnje varnostne plošče za spodnji del nadgradnje 

[282] Varnostna plošča za spodnji del nadgradnje
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Funkcije zgornjega dela nadgradnje

Varovalke za nadgradnjo so nameščene na plošči v omarici z 
varovalkami, ki se nahaja v zadnji steni sedeža krmilnega mesta  
[283 A].
Snemite ploščo zadnje stene sedeža. 
Odprite omarico.

Plošča z varovalkami [284]:
A  Varovalke za krmilni računalnik za nadgradnjo: funkcije glej 
tabelo.
B    Nadomestne varovalke
 
Št.  Tok Funkcija
1  2 A    Lestev: računalniška enota C
2  2 A    Lestev: računalniška enota D
3  30 A Lestev: 24-V-izhodi 
   računalniška enota C
4  30 A    Lestev: 24-V-izhodi
   računalniška enota D preko   
   stabilizatorjev
5  7,5 A1)   Lestev: Senzorji
6  7,5 A1)    (brez)
7  7,5 A1)    Gl. krmilno mesto: Ekran ter govorna  
   naprava
8 do 11  20 A    Košara: Nivelacija košare, refl ektor ter  
   v  čnice
12  20 A   Košara: 24-V-izhodi računalniška enota  
   E, pretvornik napetos  , Senzorji
13  10 A    Košara:  računalniška enota E, ekran,  
   senzorji
14  7,5 A1)    (brez)
15  7,5 A1)    (brez)
16  7,5 A1)    2. UKW postaja (opcija)
17  5 A2)    Lestev: krmilni blok hidravlike
18  7,5 A1) 24-V-v  čnica
19  10 A Osvetljava na vretenu ter kotomeru
20  10 A Refl ektorji na lestveniku
21  2 A Lestev: vrednos  , analogni vhodi na
   računalniška enota D
22  2 A Lestev: vrednos  , analogni vhodi na
   računalniška enota C
1) 8 A pri izvedbi kot preklopna varovalka (opcija) 
2) 6 A pri izvedbi kot preklopna varovalka (opcija) 

VAROVALKE

Električna naprava 

[283] Mesto vgradnje plošče z varovalkami za nadgradnjo

[284] Plošča z varovalkami 
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VAROVALKE

Električna naprava 

Reševalna košara

Varovalke za reševalno košaro se nahajajo na plošči z varovalkami
Ki so nameščene pod krmilnim mestom košare.  
 Snemite pokrov krmilne enote.

Plošča z varovalkami [285]:
A  Varovalke so vgrajene za porabnike v košari, glej tabelo
B    Varovalka za hidravlični agregat za nivelacijo košare. Izvedba 
varovalke:
Vijačna varovalka  p Midival, 40 A. 

Št. Tok  Funkcija
F 26 10 A1)  Sprednji refl ektor na košari ter   
   osvetljava v košari – tla košare
F 27 7,5 A1)  24-V-v  čnice na boku košare
F 28 10 A1)  Sistem kamere (opcija)
F 30 7,5 A1)  Pretvornik 12 V V (opcija)
F 31 7,5 A1)  Senzorji

1) 8 A pri izvedbi kot preklopna varovalka (opcija) 

[285] Plošča z varovalkami v košari
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VAROVALKE

Električna naprava 

Druga gasilsko tehnična oprema

Varovalke za drugo gasilsko tehnično opremo, se nahajajo 
na kabini vozila – zadnja stena  [286] zadaj praznega sedeža 
na sredini. Funkcije varovalk so navedene na nalepki pod 
varovalkami.  
Varovalke za gasilsko tehnično opremo nameščene na podvozju, 
se nahaja za sovoznikovem sedežu na zadnji steni kabine ter v v 
predalu armaturne plošče

[286] Varovalke za gasilsko tehnično opremo na zadnji steni 
kabine vozila

Načrt varovalk

Varovalke v rdečem bloku [286 A]:

Številka   Tok   Simbol  Funkcija
1  10 A     UKW 

2  10 A     Polnilna v  čnica
       Dodatna polnilna enota
3  20 A     Polnilni pretvornik

4  20 A     Zvočna varnostna naprava - kompresor

5  15 A        Modre luči
       Sprednje bliskavice v maski vozila
6  15 A     Varnostne utripalke zadaj
       Varnostne utripalke spredaj

Varovalke v črnem bloku [286 B]:

Št.  Tok   Simbol  Funkcija
1  7,5 A     Zvočna opozorilna naprava - elektronska
    
2  10 A     Električna zasilna črpalka 
       Ekran-ogrevanje
3  7,5 A     Stranski odgon
       Vklop krmiljenja lestve
4  –     –

5  15 A     Delovni refl ektor

6  10 A     Osvetljava prostor za opremo
7  15 A     Osvetljava delovne površine

8  7,5 A     Osvetljava podpornikov
       Osvetljava stopnic 
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POLNILEC IN POMOČ ZAGONA

Električna naprava 

Podvozje

Varovalke podvozja se nahajajo v predalu armaturne plošče na 
sovoznikovi strani [287]. Funkcije varovalka so označene z nalepko 
na zadnji strani plas  čnega pokrova. 

–   Pri drugih proizvajalcih podvozij, se lahko varovalke nahajajo na 
drugem mestu.
Preberite navodila proizvajalca.  

Centralna varovalka

V zaboju pri akumulatorjih, se nahaja tako imenovana centralna 
varovalka (vijačna varovalka  p Midival):
–   Centralna varovalka 50 A, za celotno nadgradnjo. Vezana je 
pred plošče  z varovalkami.   
–   Centralna varovalka za kabino vozila 60 A .

24-V-zunanjo polnjenje

V zaboju akumulatorjev se nahajajo sledeče varovalke (vijačne 
varovalke  p Midival):  
–   Varovalka 30 A za 24-V-polnilno v  čnico
–   Varovalka 70 A za opcijsko 24-V-zasilno črpalko

[287] Varovalke pod predalom armaturne plošče 
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IZMENIČNI TOK – ZUNANJE NAPAJANJE

Električna naprava 

24-V-zunanjo polnjenje (opcija)

Tehnika

Akumulator vozila, se lahko neposredno polnijo preko zunanjega 
24 V napajanja. Polnilna 24 V v  čnica je nameščena na stopnicah 
v kabino na strani voznika [288]. Polnilna v  čnica je lahko tudi 
kombinirana za polnjenje zraka. Vse pripadajoče komponente za 
polnilne v  čnice 24 V ter zraka, lahko dobite pri  Magirus Iveco. 

Priklop

Polnilni vodnik priklopite na polnilno v  čnico 24 V zunanjo 
polnjenje  [288 A].
Pazite na pravilni priklop.
–   Pri  24-V-v  čnicah z vklopnim mehanizmom (opcija): Pri 
vklopljenem zagonskem ključu – kontaktu, se v v kabini vklopi 
kontrolna sve  lka  Zunanjo polnjenje 24 V [289 A].

Polnilna naprava za akumulatorje (opcija)

Vozilo je opremljeno s polnilno napravo za akumulatorje. Polnilna 
naprava se napaja preko 230 V povezave z zunanjim električnim 
virom. Sočasno pa sistem omogoča polnjenje v kabini ali 
nadgradnji nameščenih polnilcev za ročne sve  lke ali podobno.

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje lahko privede do hujših nezgod!  
 Varna uporaba je možna  samo, če se upoštevajo vsa   
 navodila proizvajalca! 
Navodila proizvajalca za delovanje polnilne naprave, prebra   pred 
prvo uporabo ter zagotovite varnost.

Oskrba z električno napetostjo v vozilu, glej poglavje Električna 
naprava – izmenični tok – zunanjo polnjenje
–   Pri sistemu z blokado zagona (opcija): v kabini vozila sve   rdeča 
kontrolna sve  lka  Zunanjo napajanje 230  V [289 B].

V  čnica za zagon vozila (opcija) 

Pri praznih akumulatorjih, se lahko motor vozila (opcija) zažene 
preko zunanjega priključka za baterije. 
Potek zasilnega zagona, glej poglavje Motnje delovanja – Pomoč 
pri zagonu.

[288] Polnilna v  čnica 24 V (A), polnjenje zraka (B)

[289] Simboli s kontrolnimi sve  lkami: Zunanjo polnjenje 24 
V (A),  Zunanjo polnjenje 230  V (B)
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Za porabnike, ki ne spadajo v zaščitni razred II, je napajanje v 
vozilu dodatno varovano z varovalnim sistemom (RCD) za napako 
v električnem omrežju z tokom manjšim od 30 mA (po predpisih 
VDE 0664/DIN EN 61008-1). Na polnilnem v  kaču, se nahaja 
ustrezno varnostno opozorilo. V kolikor se je sprožil varnostni 
sistem se ne izvaja več napajanja porabnikov v kabini vozila.  . 
Varnostno s  kalo je potrebno po odpravljeni napaki ponovno 
vklopi   (ročno).Dodatne informacije o sistemu,najdete v poglavju 
Varovalni sistem za napake v omrežju (RCD).

Dovod električne energije do v  kača na vozilu se izvaja preko 
primernega električnega vodnika z ozemljitvijo, glej poglavje  
Montaža električnega napajanja (naslednja stran). Za priklop na 
polnilno v  čnico, mora bi   polnilni vodnik opremljen s varovalno 
v  čnico, ki preprečuje napačen priklop.  Priklop polnilnega 
sistema lahko izvaja samo pooblaščena oseba. Montaža na vozilu 
s strani proizvajalca, zadošča predpisom DIN VDE 100-717.

Pri vozilih s prenosnim električnim generatorjem omogoča sistem 
(opcija), samodejni preklop med načinom polnjenja (zunanji vir 
ali generator). Če se vklopi generator, sistem samodejno preklopi 
na polnjenje preko generatorja. Blokada zagona motorja ter 
varovanje pred napetostjo, pri polnjenju preko generatorja niso 
ak  vni. Zunanjo polnjenje preko generatorja, dovoljuje polnjenje 
tudi pri delujočem motorju vozila. Dodatne informacije najdete v 
poglavju. Samodejni preklop zunanjo polnjenje/ polnjenje preko 
generatorja (opcija).

Zunanjo napajanje iz znanega električnega 
omrežja

Tehnika
 

Vozilo se lahko napaja iz nam znanega električnega omrežja (npr.: 
garaža gasilskega doma). 
S tem se polnijo fi ksno nameščene naprave na izmenični tok. 
Primer:
–   polnilec akumulatorjev
–   kompresor za s  snjen zrak zavor

Polnilna v  čnica na vozilu, je s strani proizvajalca vozila fi ksno 
nameščena. Pripadajočo v  čnico in komponente dobite pri 
proizvajalcu vozila Iveco Magirus.  

Ko je polnilec za akumulatorje priklopljen na vozilu ter je sistem 
pod napetostjo, se pri klasičnih polnilnih napravah ak  vira 
blokada zagona motorja, kar preprečuje zagon motorja med 
polnjenjem akumulatorjev. Pri vozilih s polnilnim sistemom  
Re  box se polnilna v  čnica samodejno izklopi ko se vključi 
kontaktni ključ vozila. Pri vozilih ki so opremljeni z izvlečno 
v  čnico, ni blokade motorja oziroma blokade zagona. Dodatna 
navodila za polnilne sitem glej poglavje - Blokada zagona.

Kontrolna sve  lka v kabini vozila, nam prikazuje status zunanjega 
polnjenja, tudi pri izklopljenem kontaktnem ključu vozila.  Po 
naročilu se nahaja dodatna kontrolna sve  lka (LED) tudi na 
v  čnici polnilnega sistema. Dodatne informacije o kontrolnih 
sve  lkah glej poglavje Obratovanje.
 

IZMENIČNI TOK – ZUNANJE NAPAJANJE

Električna naprava 
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IZMENIČNI TOK – ZUNANJE NAPAJANJE

Električna naprava 

Names  tev zunanjega polnjenja

 NEVARNOST!
 Pri nestrokovni izvedeni električni napeljavi lahko nastopi  
 življenjska nevarnost!  
Inštalacijo električnih napeljav, lahko izvaja samo zato 
pooblaščena oseba. 
Upošteva   je potrebno vse predpise ter smernice na tem 
področju. Pozanimajte se kakšna so pravila in predpisi v vaši 
državi. Tabela  [290] vsebuje predpise za Nemčijo. 

Električno omrežje:
  
Priklop nizko napetostnih naprav
- Zahteva za delavnice, prostore ter naprave posebne vrste – 
električne naprave na vozilih ali prenosnih sistemih 

Napaka v napetos  -/diferenčni tok-varnostno s  kalo brez 
napetostne zaščite (RCCBs) za hišne napeljave ali podobne 
uporabe
 
–   230-V- in 400-V-zunanjo napajanje vozila je dovoljeno samo 
iz vam znanega  električnem omrežju. Predvsem o garaži, kjer je 
vozilo shranjeno, je potrebno ime   ustrezno omrežje. 

–  Zaščitni vodnik je potreben:
– 230 V AC 50 Hz L-N-PE
– 400 V AC 50 Hz L1/L2/L3-N-PE
Naprava za napako v napetos   (RCD) z nazivnim tokom manjšim 
od 30 mA mon  ra   v omrežje, ki ustreza (290). 

Enkrat mesečno je potrebno preveri   varno delovanje 
varnostnega sistema, s strani pooblaščene osebe.  

Električni vodnik:
Uporabite samo električne vodnike, ki izpolnjuje sledeče zahteve: 
– Električni vodnik z ozemljitvijo
Za 230 V: L-N-PE
Za 400 V: L1/L2/L3-N-PE
–   Zahteve za zaščitno izolacijo nizko napetostnih naprav v vozilih, 
mora ustreza   predpisom  [290 B]
–   Mehanične obremenitve ter zaščita pred zunanjim vplivom 
vremena po predpisih [290 D]
Za 230 V: H07 RN-F 3G 1,5 mm2  baker ali
H07 BQ-F 1,5 mm2  ali minimalno enakovreden Za 400 V: H07 
RN-F 5G 1,5 mm2  baker ali H07 BQ-F 1,5 mm2  ali minimalno 
enakovreden 
Povezovalni vodnik, naj bo po možnos   čim krajši.
–   Pri vodnikih daljših od 10 m, se lahko spremenijo vrednos   za 
izklop.
Podaljševanje vodnikov, položi   tak, da ne predstavljajo dodatne 
nevarnos   ter pazi   nato da so ustrezno izolirani.

V  čnico na polnilnem vodniku:
Uporablja   samo v  čnice, ki preprečujejo napačen priklop polov 
16 A – 230 V oziroma 16 A – 400 V.
–   Ustrezna v  čnica ni v kompletu z vozilom, in jo je potrebno 
dodatno naroči   ali nabavi   v ustrezni strokovni trgovini. 

Predpis   Vsebina/naslov

A  DIN VDE 0100  Priklop nizko napetostnih naprav
B  DIN   Priklop nizko napetostnih naprav
     VDE 0100 -717  - Zahteva za delavnice, prostore   
   ter naprave posebne vrste – električne
   naprave na vozilih ali prenosnih   
   sistemih 

C  VDE 0664/DIN  Napaka v napetos  -/diferenčni
     EN 61008-1  tok-varnostno s  kalo brez napetostne  
   zaščite (RCCBs) za hišne napeljave ali  
   podobne uporabe

D  DIN VDE 0282-4  Visoko jakostni tok z izolacijsko zaščito  
   za nazivno napetost do  450/750 V –  
   premične napeljave
 
E    BGV A3,  Predpisi za preprečitev nevarnos  
      GUV-V A3,  pri električnem omrežju ter pogonskim  
      GUV-I 8590  strojem – pripadajoči komentarji ter  
   navodila so –   Pri vodnikih daljših od  
   10 m, se lahko spremenijo vrednos  
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IZMENIČNI TOK – ZUNANJE NAPAJANJE

Električna naprava 

Priklop

Polnilni vodnik, priklopi   samo na v  čnice, ki so označene s 
sledečimi varnostnimi nalepkami:: Polnjenje samo preko  RCD z 
manjšim nazivnim tokom od 30 mA, VDE 0664/DIN  EN 61008-1  
[291].
Pazite na varno povezavo. 
–   V kabini vozila sve   kontrolna sve  lka  Zunanjo polnjenje
230 V [292]  pri priklopljeni polnilnem vodniku, glej Obratovanje.

Obratovanje
 
 NEVARNOST!
 Življenjska nevarnost zaradi nestrokovne izvedbe   
 električne instalacije! V  čnice ter električni vodniki v   
 vozilu niso namenjeni za napajanje drugih električnih  
 naprav v vozilu.
–   V  čnice ki so namenjene izključno posameznim napravam v 
kabini vozila, je potrebno opremi   z ustrezni opozorilom: Samo 
za oskrbo naprav nameščenih v kabini vozila! 
Nikakor ne priklapljajte druge električne naprave na polnilne 
vodnike v kabini vozila.  

Pri priklopljenem polnjenju ter pod napetostjo iz zunanjega vira: 
–   Zagon motorja ni možen (blokada zagona).
–   Pri vozilih z napravo RCD, daje rumena kontrolna sve  lka 
(ddvobarva LED) na polnilnem v  kaču informacijo o stanju: 
– LED zelena:
Polnilni vodnik je priklopljen.
Naprava RCD se ni sprožila.
– LED rdeča:
Polnilni vodnik je priklopljen.
Naprava RCD se je ak  virala.
Porabniki se ne napajajo.

Po uporabi:
Po snemanju polnilnega vodnika na v  čnici vozila names  te 
zaščitni pokrov. 

[291] Varnostna nalepka na polnilni v  čnici za zunanjo polnjenje 
(na sliki je primer z nemškim jezikom)  

[292] Simbol na kontrolni sve  lki  Zunanjo polnjenje 230  V
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IZMENIČNI TOK – ZUNANJE NAPAJANJE

Električna naprava 

Varnostna naprava za napake v napajanju (RCD)

V kolikor med zunanjim napajanjem nastopi težava v izolaciji:
–   RCD se sproži.
–   Zunanjo napajanje se prekine. Na porabnike se ne dovaja 
električna napetost. Naprave pod napetostjo ne delujejo.  
–   Kontrolna sve  lka  (dvobarvna LED) na polnilni v  čnici sve   
rdeče.  
–   S  kalo v omarici  RCD [293 A] stoji v položaju OFF (zeleno).
Poiščite vzrok izklopa.

Za ponovni priklop RCD ter ponovno napajanje iz zunanjega vira:
S  kalo preklopite na položaj ON (rdeče)
–   Kontrolna sve  lka (dvobarvna LED) na v  kaču za polnjenje A
Sve   zeleno (samo pri priklopljenem polnjenju).
–   Zunanjo polnjenje se ponovno ak  vira.

 V kolikor zunanjo napajanje pri položaju s  kala ON v RCD  
 omarici, ni ak  vno, potem:  
 Preverite RCD zunanjega električnega vira.

[293] RCD-omarica: S  kalo  (A) v položaju OFF
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 Blokada zagona

 POZOR!
 Nevarnost poškodb električnega omrežja vozila! Blokada  
 zagona prepreči odtrganja električnega polnilnega  
 vodnika, pod napetostjo , zato je blokada motorja 
ak  vna samo takrat ko se izvaja napajanje vozila iz zunanjega vira 
in s tem prepreči pretrganja vodnika med polnjenjem. V kolikor 
je varovalni sistem RCD bil ak  viran in se je polnjenje prekinilo, je 
prekinjena tudi blokada zagona in vozilo je takrat možno zagna  .  

Pri vozilih s klasičnim polnilnim sistemom:  

Samodejna blokada zagona, prepreči da se zažene motor pri 
priklopljenem zunanjem polnjenju. 
Pri ak  vnem zunanjem polnjenju/blokada zagona:  
–   Kontrolna sve  lka Zunanjo polnjenje 230  V v kabini vozila, 
sve   rdeče.  

Pri vozilih s polnilnim sistemom Re  box:

Samodejna blokada zagona prepreči zagon motorja pri 
priklopljenem polnjenju iz zunanjega vira. 
Pri ak  vnem polnjenju:  
–   Kontrolna sve  lka Zunanjo polnjenje 230  V v kabini vozila sve   
rdeče.  
Ko se zažene motor vozila:
–   Polnilni električni vodnik, se samodejno izklopi .
–   Kontrolna sve  lka Zunanjo polnjenje 230  V v kabini vozila, 
ugasne.   

IZMENIČNI TOK – ZUNANJE NAPAJANJE

Električna naprava 

Samodejni preklop zunanjega napajanja / električni generator 
(opcija)

Opcija je izvedljiva samo s prenosnim električnim agregatom.
Za napajanje s prenosnim agregatom ki ustreza DIN 14685 z 
vgrajenim izolacijskim nadzorom.  

Samodejni preklop med zunanjim polnjenjem akumulatorjev ter 
polnjenjem preko električnega generatorja.  
Ko se generator vklopi:
–   Preklopni sistem samodejno preklopi na samodejno polnjenje 
preko generatorja.
–   Samodejna blokada zagona motorja vozila, ni več ak  vna. 
Lahko zaženete motor.  
–   Kontrolna sve  lka daje povratno informacijo o zunanjem 
polnjenju (tudi pri vklopljenem kontaktu)  
–   Varovanje napetos   iz zunanjega električnega omrežja ni več v 
funkciji.  
–   V kolikor je prišlo pred napajanjem z generatorjem, do izklopa 
varovalnega mehanizma ali ga je kdo ročno izklopil, sedaj le ta 
nima več vpliva na polnjenje.  
–   Varovanje med polnjenjem se izvaja preko IT sistema z zaščitno 
delitvijo ter izolacijskim nadzorom na omarici pri varovalkah.   

Dodatne informacije glejte poglavje  Električni sistem - Generator.
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ELEKTRIČNI GENERATOR

Električna naprava 

Na zahtevo je vozilo opremljeno s prenosnim električnim 
generatorjem [294] opremljen po predpisih  [295 A]. Prenosni 
električni generator služi kot vir energije za 230 V porabnike kot so 
refl ektorji, hidravlično orodje, ipd. 

Priključki za porabnike, so opremljeni s sledečimi varnostnimi 
napotki:  Napajanje samo preko električnega generatorja po 
zahtevah DIN 14685.

 NEVARNOST!
 Električni udar, pri do  ku naprav ali delov naprav pod  
 napetostjo! 

Priklop

Generator med obratovanjem, upravljajte samo iz tal in ne na 
podestu vozila.  
230-V-polnjenje izvajajte samo preko označenih elektro vodnikov 
in ki so opremljeni s SCHUKO v  čnicami.
Napjanje izključno samo preko generatorja po  DIN 14685 z 
integriranim nadzorom nad izolacijo .
Po vsaki uporabi, preglejte in preverite vse dele na poškodbe ali 
okvare.
Poškodovane električne vodnike ali dele mora zamenja   zato 
pooblaščena oseba, po predpisih [295 B].
Upoštevajte navodila proizvajalca elektro agregata.

Vklop in izklop

Odstranite zaščitno pokrivalo iz generatorja.
Električni generator zaženite po navodilih proizvajalca. 

Električni generator, je možno (opcija) krmili   tudi iz krmilnih 
mest lestve (vklop in izklop).
Zagonski ključ na generatorju postavite v položaj 0 
Pri  snite funkcijsko  pko  Generator [296 A].
–   Podmeni  Generator se pojavi.
Pri  snite funkcijsko  pko  Generator vklop [296 B].
–   Generator se ak  vira.

Za izklop, pri  snite funkcijsko  pko  Generator izklop [296 C].

Predpis   Vsebina/naslov

A  DIN 14685  Prenosni generatorji  5 kVA

B  VDE 0105-1/  Obratovanje električnih naprav
    DIN EN 50110-1

C  DIN VDE 0100  Izdelava nizko napetostnih naprav
     D  BGV A3,  Predpisi za preprečitev nesreč z
     GUV-V A3,  električnimi napravami in pogonskimi   
     GUV-I 8590  sredstvi kot tudi pripadajoči komentarji
   in načini izvedbe
 
[295] Predpisi in pravila v povezavi z izmeničnim tokom in 
zunanjim napajanjem preko prenosnega generatorja 

[294] Standardni elektro generator

[296] Funkcijski simboli Generator (A),  Generator vklop (B), 
Generator izklop (C)
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ELEKTRIČNI GENERATOR

Električna naprava 

Nevarnost zastrupitve z izpušnimi plini

 POZOR!
 Pri obratovanju električnega generatorja, obstaja   
 nevarnost zastrupitve z izpušnimi plini.  Na izpušni
 sistem motorja, je dodatno priklopljen podaljšek [297 A], 
ki izpušne pline odvaja od glavnega krmilnega mesta. Ta izvedba s 
strani izdelovalca nadgradnje, ni mišljena za uporabo generatorja 
v zapr  h prostorih.
Generatorja ne uporabljajte v zapr  h ne zračenih prostorih.  
V kolikor je v nujnem primeru, potrebno generator uporablja   v 
zaprtem prostoru, zagotovite zadostno zračenje ter izpušne pline 
odvajajte z dodatnimi podaljški za izpušno cev. 

Po vsaki uporabi

Vse uporabljene porabnike ter električne vodnike očis  te ter 
preglejte na poškodbe.  
Poškodovane dele ali vodnike, nemudoma odstrani   iz uporabe 
ter popravi   s strani pooblaščene osebe. 
Dolijte gorivo. Pri tem pazite na lastno varnost. 
Redne preglede električnih naprav izvaja   po veljavnih 
predpisih države uporabnice. Vzdrževanje naprav glejte poglavje 
Vzdrževanje – električne naprave.  

Zunanje polnjenje preko električnega 
generatorja (opcija) 

Opcijsko je možno preko električnega generatorja, izvaja   
polnjenje naprav v kabini vozila ali nadgradnji, na kraju 
intervencije. Npr.: polnilec elektro naprave.  Generator v tem 
primeru služi kot alterna  vno električno zunanjo napajanje vozila. 
Napajanje se lahko izvaja tudi med delovanjem motorja in nima 
vpliva na druge sisteme.  

Dodatne informacije najdete v poglavju Samodejni preklop med 
zunanjim napajanje / napajanjem preko generatorja (opcija).  

[297] Generator z podaljškom izpušne cevi (A)
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ZA VAŠO VARNOST

Motne obratovanja

 OPOZORILO!
 Nestrokovno popravilo naprave lahko povzroči okvare na  
 napravi in s tem nevarnost pri uporabi naprave!
 Izvaja   samo dovoljene ukrepe za popravilo! 

Vsa ostala popravila morajo opravi   pooblaščeni delavci – 
serviserji proizvajalca.
Popravila na električnem omrežju (230/400V) lahko opravijo samo 
pooblaščene osebe z ustrezno strokovno izobrazbo. Popravila 
na krmilnih sistemih (hidravlika in elektrika) lahko izvajajo samo 
serviserji proizvajalca.
Na elektronskih napravah ne izvajamo sprememb.
Okvare    nemudoma    odpravi      oziroma poklica   servis.

Servis za stranke

Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH Customer Service – 
Technical Helpdesk Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm
Fax: +49 731 408-2225
E-Mail: magirus.brandschutz.service@iveco.com
Internet: www.iveco-magirus.net

Servis – dežurna telefonska številka

Ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med tednom od: 
17.00 ure in 7.00 uro, vam lahko nemško govoreči serviser, 
pomaga in svetuje.

Dežurni serviser: +49 731 408-4080
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Pokličite ali preko e pošte stopite v s  k za našimi serviserji, da 
vam potrdijo sprejem sporočila preko modema 
Pripravite sledeče podatke (glej poglavje Vzdrževanje) 
–   Tip vozila, leto izdelave, prvi kupec
–   Številka podvozja
–   Serijska številka lestve
–   Številka pogona lestve
–   Tovarniška številka naročila
–   Čas ko se je pojavila napaka - okvara
–   Opis kako je prišlo do okvare ali napake

Serviserja sta dosegljiva od ponedeljka do petka in sicer med 7.00 
uro in 16.00 uro:

Franz Vogel
Tel.: +49 731 408 2388
E-Mail: franz.vogel@iveco.com

Andreas Wilhelm
Tel.: +49 731 408 2310
E-Mail: andreas.wilhelm@iveco.com

ZA VAŠO VARNOST

Motne obratovanja

Diagnoza na daljavo (opcija)

Tehnika

Pri motnjah in napakah v področju podpornikov ter lestve, lahko 
krmilni sistem preko GSM telefonije, pošlje informacije na servisno 
enoto Iveco Magirus. Na podlagi teh podatkov, lahko serviserji 
podajo nasvet oziroma ugotovijo vzroke motenj ali okvar.  

Za vašo varnost

 OPOZORILO!
 Možnost izpada ali motenj elektronskih naprav zaradi  
 signala GSM modema.
Obratovanje in stanje pripravljenos   GSM modema, izklopite v 
bližini:
- Bolnišnic (motnje različnih zdravstvenih naprav)
- Bencinskih servisov, skladišč goriv in kemičnih snovi (motnje 
naprav)
- Razstreljevanj (sprožitev inicialnih delov)
Upoštevajte lokalne predpise za preprečevanje delovnih nezgod.

Vklop in izklop
Pripravljenost    na    obratovanje    sistema    za diagnozo:
- Tipka  za  Pripravljenost  za  obratovanje sistema  za  diagnozo  
(298 A),  v  kabini vozila, je v osnovnem položaju.
-  Z  vklopom  stranskega  odgona  se  GSM modem ak  vira za 
prenos podatkov do servisne enote proizvajalca.
- Kontrolna sve  lka v  pki za Pripravljenost za  obratovanje  
sistema  za  diagnozo  se vklopi

Pri  snite  pko za Pripravljenost     za obratovanje sistema za 
diagnozo, da izklopite modem.
- Kontrolna sve  lka v  pki se izklopi.
- Delovanje   modema   se   izklopi   tudi   z izklopom stranskega 
odgona.

Za obveščanje servisne enote proizvajalca v primeru okvare ali 
motnje:
- Vklopite stranski odgon
- Kontrolna sve  lka v  pki za Pripravljenost za   obratovanje   
sistema   za   diagnozo (298 A) se vklopi.
Pri  snite funkcijsko  pko Diagnoza na daljavo
(298 A), pojavi se tekstovno sporočilo MODEM VZPOSTAVITEV 
POVEZAVE
- Podatki   o   motnji   ali   okvari   se   preko mobilnega signala 
pošljejo do proizvajalca.
- Med pošiljanjem sporočila se na ekranu pojavi tekstovno 
sporočilo POŠILJANJE SPOROČILA (299)
- Po uspešno opravljenem prenosu podatkov, se na ekranu pojavi 
tekstovno  sporočilo MODEM POTRDITEV PRENOSA PODATKOV.

[299] Kontrolni simbol  Pošiljanje poročila

[298] Tipka Pripravljenost za obratovanje sistema za 
diagnozo (A), funkcijski simbol Diagnoza na daljavo na gl. 
kr. mestu in kr. mestu v košari (B)
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[300] Funkcijski simbol  Tekstovno sporočilo/Javljanje 
napak

 Pri motnjah se pojavijo v ekranu tekstovna sporočila,
 s katerimi dobite osnovne napotke za odpravo   
 motenj.

Pri vsaki motnji najprej preberite sporočilo na ekranu  ter   
nato   postopajte   po navodilih.
Za preklop med prikazom in tekstovnim sporočilom za motnje:
Pri  snite funkcijsko  pko Tekstovno sporočilo / Javljanje napak 
(300)

Motnje pred obratovanjem lestve

Okvara / napaka                                Možni vzroki                   Pomoč/ukrep
 
Podporniki se po vklopu stranskega   Stranski odgon ni vklopljen   Preveri vklop stranskega odgona
odgona ne ak  virajo.
      Krmilno ročico ste med ali pred  Preberi tekst na ekranu.
      samo tes  ranjem premaknili  Spus    krmilno  ročico  in  po  
           1 sekundi ponovno premaknite.
      Cilinder za zatezanja vzme   prI  Zložite podpornike, dokler se ne
       vklopu ni bil razbremenjen   izklopi rumena kontrolna LED
           sve  lka na zadnjem krmilnem mestu
           Ponovno izvedite postopek   
           podpiranja
      Napaka v hidravliki ali elektriki.            Pokličite servis
           Prikazano s  kalo zamenja  .
 
Podporniki se spuščajo, kontrolna sve  lka  Dvig  podpornikov  zaradi neravne  Podložite lesene podložke
na zadnji strani vozila se ne vklopi trajno  podlage ni zadosten
      Nagib vozila je prevelik                Zmanjšajte  nagib  vozila.  zato   
           uporabite lesene podložne kline za   
           kolesa
      Pretrgana jeklenica za zatezanje vzme   Zamenjajte jeklenico.
           Uporabljajte zaščitne rokavice!
      Napaka v hidravliki ali elektriki       Pokličite servis

Sporočilo o motnji na ekranu:   Pri samodejni diagnozi lestve –   Pokličite servis
OBRATOVANJEMLESTVE PREPOVEDANO,  krmilnih  mest,  je  absolutno
TEŽJA OKVARA ALI MOTNJA   potrebni element v okvari.  
      Okvarjen element se izpiše na ekranu.

      Pri  izpadih  manj  pomembnih krmilnih Pokličite servis
      elementov, je lestev in krmilni sistem
      po samo diagnozi sicer pripravljeno
      na obratovanje, vendar se med
      obratovanjem motnje izpisujejo
      na ekranu. Napravo uporabljajte v minimalnih dosegih.
 

MOŽNI VZROKI IN POMOČ

Motne obratovanja
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MOŽNI VZROKI IN POMOČ

Motne obratovanja

Motnje med obratovanjem lestve

Okvara/napaka     Možni vzroki  Pomoč/ukrep
 
Tekstovno sporočilo o okvari   Senzor umazan  Sneg, led ali drugi grobi delci umazanije 
ali motnji senzorja ali s  kala      odstrani   iz senzorja.
      Senzor v okvari  Glede  na  pomembnost  elementa za varnost lestve:
         Lestev krmilite izredno previdno ali
         Lestev zložite in odložite
         Upoštevajte sporočilo na ekranu
         V kolikor motnje ni možno odpravi  :
         Pokličite servis.
Spominsko delovanje ne deluje            Senzor v okvari  Glede  na  pomembnost  elementa za varnost lestve:
         Lestev krmilite ročno ali
         Lestev zloži   in odložite
         Upoštevajte sporočilo na ekranu.
         Po uporabi:
         Pokličite servis.
Izpad ene izmed funkcij lestve          Varovalka v okvari                Preverite ali zamenjajte varovalko
         Pokličite servis. 
Delovanje lestve, kljub pozi  vnem   Pretrgan vodnik ali Pokličite servis 
samodejnem tes  ranju ni v obratovanju  kratki s  k s sporočilom
      na ekranu
      Hidravlična okvara Pokličite servis. 
Lestev se trese / ropoče pri izvleku ali uvleku. S  ck-Slip-Eff ekt ležajev Vodila in drsne površine na lestvenikih preveri   in
      na drsnih vodilih med po potrebi namaza  .
      lestveniki  Glej poglavje Vzdrževanje - Lestev preveri   in očis   
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MOŽNI VZROKI IN POMOČ

Motne obratovanja

Motnje po obratovanju lestve

Motnja/napaka    Možni vzroki    Pomoč/ukrep
 
Podpornikov ni možno zloži      Kontaktno s  kalo na odložišču  Lestev popolnoma zložite in odložite    
     lestvenika ali kontaktno s  kalo lestev točno  na  sredino odložišča
     zložena ni pravilno vklopljeno  
     Premaknili ste krmilno ročico  Spus  te krmilno ročico ter po približno eni  
     podpornikov med odlaganjem lestve sekundi ponovno premaknite
          V kolikor motnja ni odpravljena: 
          Glej sporočilo v ekranu
          Pokličite servis..
Pri vozilih z samodejnim   Podporniki niso pravilno ali v celo    Zategnite ročno zavoro ter vklopite stranski
menjalnikom: Ni možno prestavi    pospravljeni; v kabini vozila sve    odgon
v prestavo za vožnjo,   rdeča kontrolna sve  lka Podporniki  Iz krmilnega mesta podpornikov, pospravite
menjalnik ostaja v položaju N       podpornike
          Rumena kontrolna LED Podporniki se mora na  
          krmilnem mestu izklopi  
     Magnetno s  kalo ali magnet, so  Magnetno s  kalo ter magnete je potrebno
     mehansko prestavljeni ali v okvari;  ponovno nastavi  .
     v kabini vozila sve   rdeča   V kolikor je težava še vedno prisotna:
     kontrolna sve  lka  Podporniki  Pokličite servis.
     Stranski odgon je vklopljen;
     v kabini vozila sve     Izklopite stranski odgon.    
     kontrolna sve  lka
     Stranski odgon vklopljen

Motnje med vožnjo

Motnja/napaka    Možni vzroki    Pomoč/ukrep

Rdeča kontrolna sve  lka   Podporniki niso pravilno pospravljeni Vozilo ustavite, zategnite ročno zavoro, vklopite 
Podporniki v kabini vozila, sve         stranski odgon. 
          Iz krmilnega mesta podpornikov, pospravite   
          podpornike.
     Magnetno s  kalo ali magnet, so  Magnetno s  kalo ter magnete je
     mehansko prestavljeni ali v okvari.  potrebno ponovno nastavi  .
          V kolikor je težava še vedno prisotna:
          Pokličite servis
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MOŽNI VZROKI IN POMOČ

Motne obratovanja

Motnja sistema za diagnozo

Okvara / napaka     Možni vzroki                                Pomoč/ukrep
 
NAPAKA PRI    Ni povezave z omrežjem   Spremenite položaj vozila
POVEZAVI MODEMA   ali preslaba povezava z omrežjem  Poskusite kasneje še enkrat
      Ni veljavne pogodbe za   Preverite pogodbo
     tovrstni servis
V MODEMU NI SIM KARTICE   SIM kar  ca ni pravilno vstavljena  Pri izklopljenem stranskem odgonu:
          Preverite names  tev SIM kar  ce
          Zamenjajte SIM kar  co
NAPAČEN PIN MODEMA   Napačen  PIN  po  zamenjavi  SIM  Pokličite servis
     kar  ce
IZPAD MODEMA                                Napaka v strojni opremi                                 Pokličite servis
     Modem izklopljen                                       Vklopite modem s  pko   v kabini vozila
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POMOČ PRI ZAGONU

Motne obratovanja

Pri praznem akumulatorju, se lahko motor zažene s pomočjo 
drugega vozila (akumulatorjev), preko zagonskih vodnikov ali 
preko posebne v  čnice za zagon.

Zagon s pomočjo električnih vodnikov

Važna pravila za rokovanje

 OPOZORILO!
 Nestrokovno rokovanje, lahko   privede   do težjih   
 nezgod!

Pred pomožnim zagonom, preberite navodila  proizvajalca  
podvozja  ter  v  njih navedena navodila dosledno upoštevajte!
Pred  priklopom  drugih  akumulatorjev preverite napetost 
akumulatorjev (12 V ali 24 V)
Najprej  priklopite  +  vodnike,  potem pa  – vodnike.  Plus  
vodnike  priklopite  na  plus pol akumulatorja, minus vodnike pa 
na maso vozila.
Uporabljajte  vodnike  namenjene  za  vžig vozila, nikakor ne 
uporabljajte navadnih vodnikov.
Vodniki za vžig vozila morajo ime   najmanj presek 70mm2 ter 
uporabljajte izoliranje priključke.
Med  pomožnim  zagonom  vozila,  se  ne nagibajte preko 
akumulatorjev. Obstaja nevarnost  poškodb  z  akumulatorsko 
kislina.
- Prazen akumulator se pri - 10°C prične odtaja  .  Pred pomožnim 
zagonom  mora bi   akumulator odtaljen.

Potek pomožnega zagona

Izklopite kontaktni ključ.
Priklopite vodnike za zagon
Motor vozila, ki daje energijo, mora delova   pod višjimi obra  .
Zaženite motor vozila s praznimi akumulatorji in naj teče z 
minimalnimi obra  .
Odklopite vodnike za zagon.
- Motor   vozila,   s   praznimi   akumulatorji, lahko  obratuje  samo  
pod  nizkimi  obra  .

V kolikor motor po nekaj poizkusih ne zažene, prekinite z zasilnim 
zagonom ter pokličite servis ali obiščite servisno delavnico 
proizvajalca podvozja.  

Snemite električne vodnike za zagon:
Najprej odstranite minus pol.
Potem snemite plus pol.  

Names  te zaščito polov. 

Pomoč pri zagonu preko zagonske v  čnice 
(opcija)

Pri praznih akumulatorjih, lahko motor zaženete tudi preko 
pomožne v  čnice za zagon vozil 
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Splošna navodila za vzdrževanje

Uporabljajte   vozilo   in   gasilsko   reševalno tehniko samo v 
iz pravnem stanju. Skrbite za redno  čiščenje  in  vzdrževanje  
naprave  in opreme.
Redno pregledujte vozilo in gasilsko reševalno opremo.
Poškodbe, okvare in druge pomanjkljivos   je potrebno 
nemudoma odpravi  .
Izvajanje  sprememb  na  vozilu,  nameščanje dodatnih delov 
električne opreme in podobno je dovoljeno samo s pisnim 
soglasjem proizvajalca. Omenjene spremembe lahko izvajajo 
samo ustrezno izšolane strokovne osebe.
Za popravilo zvarov je potrebno pridobi   pisno soglasje s strani 
proizvajalca.
Uporablja   samo originalne nadomestne dele. Vsa  vzdrževalna 
dela, je potrebno ustrezno dokumen  ra  . Kot  osnova  za  
dokumentacijo
se lahko uporabi obrazec iz teh navodil.
Vozilo naj bo parkirano v ustrezni garaži, kjer je zaščiteno pred 
vremenskimi vplivi.

Varovanje in varnostne naprave

 OPOZORILO!
 Možnost   poškodb,   pri   izvajanju   del   pod vozilom!
 Pred vzdrževalnimi deli ugasni   motor ter izvleč     
 kontaktni ključ vozila.
Vozilo ustrezno zavarova   pred nekontroliranimi premiki 
(podložni klini, ročna zavora).
Po izvajanju vzdrževalnih del, ponovno names    nazaj vse 
varnostne naprave ter jih preizkusi   če delujejo.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE 

Vzdrževanje

Pomembne informacije in pravila

 OPOZORILO!
 Nepravilno vzdrževanje lahko privede    do nesreč z   
 napravo!
 Varna uporaba je možna samo, če so bila upoštevana vsa 
navodila za vzdrževanje.

Kvalifi kacija in informacije

Pred  vzdrževalnimi  deli  je potrebno  prebra   navodila ter 
dosledno upošteva   predpise in varnostne napotke.
Upošteva   navodila za vzdrževanje vozila ter druge nameščene 
dele opreme (npr.: generator, reševalna oprema,...). Navodila 
natančno prebra   in dosledno upošteva   predpise in varnostna 
navodila.
Sami lahko izvajate samo vzdrževalna dela, katera so opisana v 
navodilih.
Vzdrževanje  vozila  in  naprav  lahko  izvajajo samo ustrezno     
izšolane     osebe     (npr.: avtomehanik, avto električar,…)
Vzdrževalna   dela   na   električni   napeljavi (230/400 V) naj 
izvajajo samo ustrezno izšolane  osebe  (npr.:  električar,…), 
vzdrževalna dela na krmilnem sistemu (hidravlika in elektrika) 
lahko izvajajo samo serviserji s strani proizvajalca.

 Simbol nadzoruje, na dejavnos  , ki jih morajo izves     
 posebej izšolane osebe oziroma servisna enota   
 Iveco Magirus:
Opravila, popravila in dela, označena v navodilih s tem 
simbolom, lahko izvajajo samo serviserji Iveco Magirus ali od njih 
pooblaščene osebe. 

Predpisi

Pri  vzdrževanju  in  servisiranju  naprave  in opreme je potrebno 
dosledno upošteva   predpise
in zakonska določila.
Primer:
– Delovni predpisi
– Predpisi za preprečevanje nesreč
– Predpise za varnost pri delu
– Predpise za varnost delovnih naprav
– Predpise za varovanje okolja
–  Predpise  za  eviden  ranje  uporabljenih pogonskih goriv, 
čis  lnih sredstev ter korozivnih sredstev.

Nadzor in dokumentacija

Predpisane roke vzdrževanja, nadzora in servisiranja, je potrebno 
dosledno izpolnjeva  . Za to nalogo je priporočljivo določi   
odgovorno osebo, ki skrbi za našteto.  
Pri opravljenih vzdrževalnih delih je potrebno vodi   ustrezno 
evidenco. Kot osnova se lahko uporabijo predloge iz teh navodil. 
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PROSIMO UPOŠTEVAJTE 

Vzdrževanje

Hidravlična naprava

 OPOZORILO!
 Hidravlična tekočina je pod visokim pri  skom! Iztekajoča   
 hidravlična  tekočina  lahko poškoduje kožo ter povzroči  
 zastrupitev! V primeru da pride hidravlično olje v 
pnevmatski sistem vozila, obstaja nevarnost eksplozije!

 Dela in popravila na hidravlični napravi, lahko izvaja   
 samo pooblaščena oseba ali serviser. Izuzeto je   
 preverjanje nivoja olja.  

Predpogoj za izvajanje del na hidravlični napravi (izjema je 
hidravlika v košari):  
–   Lestev je v transportnem položaju ter podporniki v 
transportnem položaju.
–   Vozilo stoji na vodoravni podlagi.  
–   Narava ni pod tlakom. 

Pred   ponovnim   zagonom   hidravlike,   je
potrebno pregleda   vse cevi in spoje
Pazi   na red in čistočo. Razlito hidravlično olje nemudoma 
odstrani  .  

Električna naprava

 NEVARNOST!
 Do  k delov pod napetostjo, je lahko smrtno nevarno! 
 

 Dela in popravila na električni instalaciji (230/400 V),   
 lahko izvaja samo zato pooblaščene osebe ali serviserji.   
 Izjema je čiščenje.

Pred vsakim delom na električni opremi (230/400 V) je potrebno 
opravi   sledeče ukrepe:
Odklopite električno napetost
Zašči  te električno opremo pred ponovnim napajanjem
Preverite napetost
V kolikor je potrebno sosednje električne dele ali opremo, 
ustrezno odklopite ali zašči  te.

Čiščenje:

Za čiščenje električnih delov, naprav, krmilnih elementov, v  čnic, 
senzorjev in drugih delov električne opreme, ni dovoljeno čis    s 
parnim čis  lcem ali visokim tlakom.

Varovalke:

Uporabi   samo originalne varovalke.
- Premočne   varovalke   lahko   povzročijo okvare na električni 
napeljavi in napravah.

Goriva in maziva

Za vašo varnost

 OPOZORILO!
 Nevarnost požara in nevarno za zdravje - pri delu z   
 gorivi in mazivi ter sredstvi pro   zmrzovanju ter   
 konzervacijskimi sredstvi. - 
Varnostne in delovne predpise proizvajalcev dosledno upošteva  !
Goriva ne doliva   v zapr  h prostorih, samo pri ugasnjenem    
motorju, izklopljenem gretju in drugih virov vžiga.
Pri delu z gorivom je prepovedana uporaba odprtega ognja! 
Kajenje in uporaba naprav, katere  niso  eksplozijsko  varne  ni 
dovoljeno.
Razen pri intervencijah, goriva ne dolivajte v zapr  h prostorih ter 
samo pri ugasnjenem motorju ali izklopljenem kontaktnem ključu.   
Pri dolivanju goriva na intervenciji, pazite na iskre, plamen, 
toplotno sevanje in druge nevarne produkte gorenja, ki lahko 
vnamejo vaše gorivo. 
Goriva shranjujte v samo zato namenjenih posodah ter jih 
skladiščite stran od virov toplote. 
Izrabljena ali razlita goriva in maziva, ustrezno odstranite. 

 POZOR!
 Nevarnost poškodbe motorja!

Mešanje različnih olj ali maziv ni priporočljivo, razen če to 
dovoljuje proizvajalec.  
Upoštevajte nasvete (navedene na rezervoarju) proizvajalca pri 
dolivanju hidravličnega olja. 
Olja in maziva za druge države, naročite pri Iveco Magirusu ali 
pridobite podatke o ustreznih mazivih.  

Zaščita okolja

Pogonska  goriva,  čis  lna  sredstva, konzervacijska     sredstva     
shranjeva   v ustreznih posodah.
Porabljena in razlita maziva in goriva ustrezno odstranite.
Pri    odstranjevanju   starih   baterij,   goriva, maziva in delov, ki so 
bili v s  ku z omenjenimi sredstvi, upoštevajte naravovarstvene
predpise.
Stare baterije, olje ter druga maziva oddajte na ustreznih    
zbirališčih. Ne zlivajte v kanalizacijo ali naravo!
Zamenjane dele ustrezno shrani  .
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PROSIMO UPOŠTEVAJTE 

Vzdrževanje

Olje 

Uporaba   Prvo polnjenje   Alterna  va  Volumen  Kat.številka

Hidravlično olje za Hidravlično olje Renolin MR 520    20 l   50318 0952 EY
glavni pogon nadgradnje        205 l   50318 0846 YY
in podpornikov
        
Hidravlično olje za Avia Syntofl uid PE-B10  Avialub HVI 15  1 l    50053 0658 KZ
niveliranje košare         1 l    50053 0161
 
Olje za menjalnike za AVIA Syntogear Fe80W90     5 l   50318 9861 YY
vreteno lestve ter vitel
lestve 

Maziva    

Uporaba    Priporočeno     Volumen  Kat.številka

Visokotlačno mazivo za mazanje Renolit HLT2     400 g   4246 5066 YY

Specialno mazivo za jeklenice Nyrosten N113 Zaščita pro   rjavenju jeklenic 500 ml   4246 5072
    Renolit Unimax LZ

Mazivo za drsnike lestve  Renolit CX-EP1     1 kg   50318 9862 YY
    Castrol Long  me PD 0    1 kg   41816102 YY

Mazivo za ležaje ter  Nekislinsko mazivo, npr.: vazalin   1 kg   4157 8281 KY
vodila lestve

 
Konzervacijska sredstva

Uporaba    Priporočeno     Volumen  Kat.številka

Konzervacija aluminijas  h  Vosek v spreju  S 100    300 ml   4190 5486 YY
plošč nadgradnje

Zaščita podvozja   Dinol DUAL GARD 3654/1
    Beropur U35        4181 7668 YY

Votli prostori   Dinol Dinitrol 3850       50025 1811 YY

Čis  lna sredstva

Uporaba        Priporočeno

Splošno         Vsakodnevna čis  la. Npr.: čis  lo za posodo

Čiščenje plas  čnih mas ter lakiranih površin    Čis  lo z vodo ter brez razredčil ali podobno

Razmaščevanje       Čis  lni bencin
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PROSIMO UPOŠTEVAJTE 

Vzdrževanje

Naročanje rezervnih delov

Potrebni podatki za naročanje
Pri  naročanju  nadomestnih  delov  je  potrebno naves   naslednje 
podatke:
– Tip vozila, leto proizvodnje, podatki kupca
– Številka podvozja
Od  snjena v sprednjem desnem predelu nosilca vozila.
- Serijska številka lestvenika, od  snjena  na  zgornjem  levem  delu  
lestvenika (301A).
– Številka menjalnika
Od  snjena na vretenu lestve (301B)
– Tovarniška številka delovnega naloga
Razvidna na iden  fi kacijski tablici [302].
Tablica  se  nahaja  poleg  serijske  številke  na vretenu lestve zadaj 
levo.
– Imenovanje    rezervnih    delov,    številke delov, če je razvidna.
– Način pošiljanja
Pošta, zabojniki, hitra pošta,...
– Točen   naslov   z   poštno   številko   ter železniško postajo.

Naročilo oddajte na:

Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm
Fax: +49 731 408-2222
E-Mail: magirus@iveco.com
Internet: www.iveco-magirus.net

Pogoji dostave

Dostava    nadomestnih   delov    se    izvede    na predplačilo ali 
plačilo v gotovini na kraju dostave.
V  kolikor  se  za  lažje  naročanje  k  proizvajalcu pošlje vzorec 
delov za naročanje, je v kolikor le te
želite  nazaj  to  potrebno  ustrezno  označi    na izdelku   ter   na   
dopisu.   Neustrezno   označene vzorce za naročanje, proizvajalec 
po uporabi zavrže  in  reciklira.  Naročila  preko  telefona  ali 
faksa,  je  potrebno  pisno  potrdi  .  Dostava  se izvede na stroške 
kupca, prav tako odgovornost za tovor.   Pri   naročanju,   
kateri   morajo   bi   izstavljeni v roku 14 dni, je potrebno to pisno 
potrdi    z  dostavnim  listom.  Vaše  odgovore  na naše dopise 
prosimo ustrezno označite z pravilno glavo dopisa, da je naveden 
točen oddelek in naslovnik. S tem nam olajšate delo za hitro in 
kvalitetno posredovanje.
 

[301] Označevanje:  Serijska  številka  lestvenika (A),  serijska  
številka  vretena  ter  številka delovnega naloga (B)

[302] Iden  fi kacijska tablica s številko projekta
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NAČRT VZDRŽEVANJA – PO VSAKI UPORABI

Vzdrževanje

Pogon in hidravlika
Tesnost celotnega sistema preveriti: So pod vozilom oljni madeži?  
Preveriti kardansko os: Ali deluje mirno brez ropotanja in zvokov?
Preveriti zasilno hidravli no napravo:  Stanje ter delovanje; po potrebi preveri in dolij gorivo
Preveri nivo hidravli nega olja
Podporniki
Preveriti krožnike podpornikov: Ali so v transportnem položaju trdni, prosto vrtljivi pri podpiranju?
Senzorji ter priklju ki: Preveriti stanje
Pri zra nem vzmetenju: Preveriti stanje jeklenic na zadnji osi 
Krmilna mesta: Preveriti stanje in delovanje
Krmilni blok podpornikov: Preveriti tesnost in stanje
Hidravli ne cevi: Preveriti tesnost in stanje
Vodna tehtnica: Preveriti stanje in delovanje
Zaporni bloki  (v kolikor so vidni in dostopni): Preverite tesnost
Preveriti napise in ozna be: So nepoškodovane, itljive?
Varnostne svetilke na podpornikih: Preveriti stanje in delovanje
Preverite varnostne avtomate: Elektri ni tokokrog deluje?
Preverite mazanje: Mirno in enakomerno delovanje?
Zasilno STOP stikalo: Preveriti stanje in delovanje
Vreteno
Stopnice in ro aji: Preveriti stanje in delovanje
Krmilno mesto z krmilnimi elementi: Preveriti stanje in delovanje
Hidravli ni krmilni blok: Preveriti tesnost in stanje
Hidravli ne cevi: Preveriti tesnost in stanje
Zunanjo polnjenje elektrike: Preverite stanje in delovanje vodnika, vtika a, stikov
Dvižni cilinder – zaporni blok:  Preverite tesnost
Senzorji in priklju ki: Preveriti stanje
Preverite napise: So celi in itljivi?
Osvetljava: Preveriti stanje in delovanje
Zasilno STOP stikalo, funkcijska tipka Motor Stop/Start: Preverite delovanje
Lestev
Preverite mazanje: mirno in nemoteno delovanje?
Cilinder pregibne roke – zaporni blok: Preverite tesnost
Vizualni pregled na poškodbe (npr.: nalet v oviro)
Reševalna košara in gasilna naprava
Preverite splošno stanje:  v i zua ln i  p reg led ,  poškodbe?
Vrata in ro aji: Preveriti stanje in delovanje zaklepanja
Krmilno mesto krmilni elementi: Preveriti stanje in delovanje
Senzorji in priklju ki: Preverite stanje
Osvetljava: Preveriti stanje in delovanje
Elektri ni vodniki, vti nice, stiki: Preverite stanje
Preverite napise: So celi in itljivi?
Monitor (opcija): Preveriti stanje in delovanje
Krogli ne ventile ter slepe spojke na vodnih linijah (opcija): Preveriti stanje in delovanje
Zasilno STOP stikalo, funkcijska tipka Motor Stop/Start: Preverite delovanje

Ime in priimek:    Datum:   

Podpis:   
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Vzdrževalna dela orodjarjev v enoti Delovne ure Meseci Leta

30 100 350 3 6 12 2 5

Splošno stanje: Preverite vijake

Splošno stanje: Preverite barvo

Splošno stanje: Preverite krmilne elemente

Splošno stanje: mehanizem sedeža glavnega krmilnega mesta, 
vrata košare in vodila ter zaporne mehanizme ter preveriti 
elektri no zasilno rpalko košare

Splošno stanje: Preverite mikro stikala ter njihovo pritrditev

Hidravli ni sistem:  Preverite nivo teko in

Podporniki: Preverite, namažite,o istite zatezni mehanizem 
vzmeti

Podporniki: Podporne noge namazati

Podporniki: O istiti, preveriti in namazati krožnike podpornikov

Lestev: Vrtljivo os dvižnega okvirja namazati

Lestev: O istite bat cilindra za dvig 

Lestev: O istite, preverite in namažite vodila 

Splošno stanje: O istite vti nice

Podvozje in nadgradnja: namažite vodila rolet

Podporniki: Preverite zaporne ventile

Lestev: Preverite zaporne ventile dvižnih cilindrov

Košara: Preverite nivo olja

Gasilna naprava: Monitor (opcija) pregledati za poškodbe

Splošno stanje: Preverite zvare      
Splošno stanje: O istite podvozje      
Podvozje in nadgradnja: Preverite pritrdiš a orodja in opreme      

Pogon in hidravlika: Namazati kardansko os    
Podporniki: O istite podpornike znotraj    
Lestev: Vreteno o istiti in namazati    
Lestev: Preverite nivo olja izvle nih vitel    
Lestev: Preverite nivo olja vretena    
Lestev: Preverite vija ne zveze koncev jeklenic    
Lestev: O istite jeklenice ter škripcev, preverite in namažite    
Podvozje in podest: konzervacija votlih delov       1)

Lestev: Zamenjati olje za menjalnike v vitlah        
Servis

Ime:    Datum:   1) prvi  po 12 mesecih

Podpis:    Obratovalne ure:   h

NAČRT VZDRŽEVANJA – REDNE DEJAVNOSTI

Vzdrževanje
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NAČRT VZDRŽEVANJA – POSEBNE DEJAVNOSTI

Vzdrževanje

Vzdrževalna dela lahko izvajajo samo pooblaš ene 
osebe ali servisna enota

Obr. ure Meseci Leta

30 350 3 6 12 2 5 10

Splošno stanje: Preverite nosilni sistem za nosila

Hidravli ni sistem: Preverite vija ne zveze ter napeljave

Hidravli ni sistem: Preverite in namažite krmilne elemente

Hidravli ni sistem: Preverite delovanje

Hidravli ni sistem:  Izpustiti ne isto e

Elektri ne naprave: Preverite krajevne zna ilne 230/400-V-
obratovalna sredstva

Elektri ne naprave: Preveriti vti nice in vodnike ter povezave

Elektri ne naprave: Preveriti fiksno nameš ene 230/400-V-naprave

Lestev: Pregled po BGV, GUV-G in DIN (ali 
ustrezni državni predpisi)

Košara: Pregled po BGV, GUV-G in DIN (ali 
ustrezni državni predpisi)

Hidravli ni sistem: Zamenjati hidravli no olje ter filter agregata

Podporniki: Zamenjati jeklenice za zategovanje vzmeti

Košara: Zamenjati visokotla ni filter

Košara: Zamenjati hidravli no olje

Hidravli ni sistem: Zamenjati cevi

Servis

Ime in priimek:    Datum:   

Podpis:    Obratovalne ure:   h
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Ekrani in krmilna mesta

Pri lažji zamazanos   ekranov in krmilnih gumbov, očis  te z čisto 
vodo. Pri močnejši nesnagi pa uporabite blago čis  lno sredstvo z 
vodo ter nato pobrišite do suhega.
Ekran pobrišite z mehko in čisto krpico ali usnjeno krpo.

V  čnice

Vsakih 6 mesecev:

S strani strokovne osebe na področju elektrike, preverite stanje in 
delovanje električne naprave ter varnostnih sistemov.  
Očis  te ter preglejte prehodno v  čnico iz lestve v košaro, za 
krmilni sistem.  
230- in 400-V-v  čnice preglejte in preverite ter po potrebi 
očis  te.  

Podvozje

Po potrebi ali najmanj 1x letno: 

Podvozje ter področje blatnikov, dobro očis  t z visokotlačnim 
čis  lcem.  
Suho podvozje preglejte na poškodbe ali na korozijo.  
Poškodbe s strani korozije odstranite s pomočjo zaščitnih sredstev 
za podvozja. 

SPLOŠNO STANJE

Vzdrževanje

Čiščenje

 OPOZORILO!
 Deli čis  lnih sredstev, lahko ogrožajo zdravje!

Upoštevajte predpise za zdravje in varstvo pri delu, navodila 
proizvajalca čis  l in konzervacijskih sredstev. 

 POZOR!
 Na električne dele naprave ni dovoljeno usmerja    curke   
 pare  ali  visoko  tlačnih čis  lcev!
Krmilne enote, senzorji približevanja, transportno odložišče, 
s  kala, senzorji, vodniki ter povezave, ni dovoljeno izpostavi   
neposrednemu vplivu visokotlačnega vodnega curka ali pare. 
Pnevmatske in hidravlične cilindre, ne čis  te z visokotlačnim ali 
parnim čis  lcem.

Upoštevajte nasvete na čis  lih. Ne uporabljajte jedkih ali drugih 
agresivnih čis  l.
Agresivno umazanijo (npr.: penilo) nemudoma sperite s tekočo 
vodo .
Vozilo redno in temeljito čis  te za preprečevanje korozije.
Po čiščenju z paro ali visokim tlakom, nezaščitene dele pregibov, 
cilindrov ali podobno, ustrezno namažite
Pozimi vozilo večkrat očis  te da se odstrani sol.  

Napisi

Vse napise, predvsem varnostne napise, očis  te ter poskrbite za 
čitljivost.  

Nadgradnja in prostori za opremo

Prostore za opremo in rolete, glede na zamazanost očis   , z vodo 
in čis  li. 

Po čiščenju:
Mokro opremo ali dele opreme, odstranite iz nadgradnje in 
posušite. 
Prosotre za opremo, pobrišite z jelenovo kožo ali mehkimi 
krpicami ter dobro prezračite. 
Aluminijaste površine namažite z voskom (sprej vosek). 
 

Stopnice

Zaradi neprestanega s  ka z mokrimi in zamazanimi podpla   
čevljev, se lahko pojavijo rjavi madeži.  
� Za odstranjevanje rjavih madežev, uporabite čis  lno sredstvo za 
agresivne madeže.  
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Pregled opreme in orodja 

 Obsežne preglede ter preizkuse morajo opravi   zato   
 poobplašene osebe. Po opravljenih preizkusih je   
 potrebno pridobi   ustrezno dokumentacijo – poročilo o  
 pregledu.

Način,  časovni  roki  in  vrsta  pregleda  gasilsko reševalne  
opreme  je  odvisna  od  predpisov  za
posamezne dele:
– Predpisi za pregled opreme
– Napotki za pregled opreme
– Predpisi za tlačne posode in naprave
– Predpisi za varnost pri delu
– Gasilski službeni predpisi in smernice
– DIN norme
Nosilec  nosil  je  potrebno  letno  pregleda    s strani strokovne 
osebe, da sistem preveri na stabilnost in razpoke.

Izven veljavnega področja navedenih predpisov: 
Upoštevajte veljavne predpise posamezne države, za področje 
reševalnih naprav ter naprav za delo na višini.

Po daljšem mirovanju 

 POZOR!
 Nevarnost tehničnih pomanjkljivos    tudi nevarnost   
 korozije na vozilu!  
Po daljšem mirovanju vozila, je potrebno upošteva   sledeča 
navodila:  

Vozilo v kolikor je možno, skladišči   v suhem in zaprtem prostoru 
ter ogrevanem prostoru.  
Poskrbe   za dobro zračenje prostora.
Redno vzdržujte akumulatorje.
Pregledujte tlak zraka v pnevma  kah. 

SPLOŠNO STANJE

Vzdrževanje

Pregled

Pregled vijačnih spojev
Vsakih 30 delovnih ur oziroma 1x na 3 mesece:
Vse   vijake,   za  če,   ma  ce   in   varnostne priprave  na  lestvi  in  
v menjalniku op  čno pregleda  .
Vijake, za  če in ma  ce opravite pregled in po potrebi zategnite 
vijačne zveze. 

Pregled barve

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na 3 mesece:
Pregleda   barvo na lestvi in košari. Od stanja barve je odvisna 
življenjska doba naprave.
Okvare barve na    ne drsnih površinah, nemudoma odpravi  .

Krmilni elemen  

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
 Preverite delovanje krmilnih ročice, ekranov, funkcijskih  pk   in 
kontrolnih   sve  lk   ter komunikacijsko napravo.
Preglejte    delovanje:    pregibni    mehanizem krmilne naprave 
na glavnem krmilnem mestu, vrata in vstopna mesta, zaporne 
mehanizme ter zasilno električno črpalko.
Preverite mikro s  kala in njihovo pritrditev.
Vse poškodovane elemente popravi   ali zamenja  .

Zvari

Najmanj 1x letno:

se zvare na reševalni košari, lestvi, vretenu, podvozju in ležišču za 
nosila podrobno pregleda   za poškodbe zvarov.
Pri  sumu  na  poškodbo  zvarov  nemudoma obves  te servis 
proizvajalca.
 

Pritrdišče za reševalna nosila

Najmanj 1x letno:

 Pritrdišče za reševalna nosila, se morajo pregleda     
 s strani pooblaščene osebe, Pri pregledu se išče   
 poškodbe materiala, deformacije, počene zvare, ipd. 
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 NEVARNOST!
 Pri  neustreznem  varovanem  vozilu,  obstaja možnost  
 smrtnih poškodb!
Kabino    vozila    dvignite    po    sledečem postopku:
Ak  virajte ročno zavoro.
Prestavno    ročico    prestavite    v    nevtralni položaj.
Izvlečite podpornike
Lestev dvignite za najmanj 20°, da preprečite do  k kabine z 
lestvijo.
Nevarovane dele opreme v kabini odstranite.
Zagotovite da med dvigom kabine pred njo ni oseb.
Odmaknite ovire izpred kabine. 

 POZOR!
 Nevarnost poškodbe podvozja! Gibljivi deli mehanizma    
 za   dvig   morajo   delova     brez hibno.
 Kabine ne dvigajte na neravnem terenu!

Po spustu kabine:
    Odložite lestev v transportni položaj. Zložite podpornike.

 V kolikor ste odklopili akumulator ali se je akumulator izpraznil, 
upoštevajte navodila za obratovanje v sili.

PODVOZJE IN NADGRADNJA

Vzdrževanje

Pregled

Na podestu, vretenu, lestveniku, reševalni košari ter vozniški 
kabini, so nameščena pritrdišča s katerimi so pritrjeni deli 
opreme, orodja in gasilska oprema. Vse našteto je potrebno pred 
vožnjo ustrezni pritrdi  . 

Najmanj 1x letno:

Pritrdišča pregleda   
Poškodovane dele zamenja  .

Mazanje vodil rolet
Najmanj 1x na 6 mesecev:
Vodila  rolet  namaza    z  ne kislinsko  mastjo
(npr.: vazalin).
Upoštevajte nasvete za mazalna sredstva

Konzervacija votlih prostorov 

 NEVARNOST!
 Konzervacijska sredstva lahko škodujejo zdravju!
 Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca    
 konzervacijskega sredstva!

Prvič po enem letu, nato vsaki dve le  :
Votle dele kabine vozila ponovno konzervira  .
Načrt za konzervacijo dobite pri proizvajalcu Iveco 
Brandschutztechnik – servisni oddelek oziroma pri proizvajalcu 
podvozja.
Pri konzervaciji vrat, zapre   stranska okna.

Konzervacijska sredstva

Glej poglavje  Vzdrževanje – Prosimo upoštevajte – Obratovalna 
sredstva.
 

Dvig vozniške kabine

 Sledeča navodila ne veljajo za vozila z nizko izvedbo   
 vozniške kabine. Pri teh vozilih je dvig kabine   
 možen samo pri pooblaščenem serviserju za podvozje. 

Pri  obsežnejših  delih  na  motorju  vozila  je potrebno dvigni   
kabino vozila.
Pri    tem    dosledno    upoštevajte    navodila proizvajalca 
podvozja.
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 POZOR!
 Iztekajoča hidravlična tekočina je agresivna za kožo  
 in povzroča poškodbe in zastrupitve. Nestrokovno  
 rokovanje s hidravličnim oljem, lahko povzroči  
 poškodbe na vozilu in napravi.  
Hidravlične tekočine ne zaužijte in pazite da ne pride v s  k z 
očmi in kožo.   
Mešanje različnih hidravličnih olj ni priporočljivo.  
Hidravlične dele, očis  te z hidravličnim oljem.
Upoštevajte nasvete glede obratovalnih sredstev.
Polito hidravlično olje po električnih vodnikih, ceveh 
in drugih delov vozila, kot so barva, pnevma  ke, deli 
nadgradnje, je potrebno nemudoma očis   . Uporabite 
razne špirite ali čis  la z malo alkohola. Ne uporabljajte 
bencina.   

 POZOR!
 Moteno delovanje lestve zaradi zraka v   
 hidravličnem sistemu! V kolikor je v rezervoarju  
 nivo hidravličnega olja prenizek, potem pri 
delovanju (razteg cilindrov) prihaja v sistem zrak. 
Pri odzračevanju hidravličnega sistema, nenehno nadzorujte 
rezervoar olja. Zagotovi   da bo rezervoar vedno ustrezno 
napolnjen.  

POGON IN HIDRAVLIKA

Vzdrževanje

Mazanje kardanske gredi

V  kolikor  ni  v  navodilih  proizvajalca  podvozja predvideno 
drugače, je potrebno najmanj na 100 obratovalnih ur ali najmanj 
1x letno:
Rumeno označene mazalne točke kardanske osi [303] temeljito 
očis   .
Kardansko os na členas  h spojih [303 A] in na ležajih [303 B] z 
navadno pištolo za mast, podmaza   z visokotlačno mastjo.
Namaza   tudi premikajoče dele osi [303 C].
V kolikor je prisoten diferencial:
Zamenjava olja v diferencialu, po navodilih proizvajalca podvozja. [303] Zglobi kardanske osi stranskega odgona 

Hidravlični sistem

Prosimo upoštevajte

 NEVARNOST!
 Hidravlična naprava je med delovanjem pod visokim   
 pri  skom (180 bar)! Odpiranje hidravličnega sistema   
 pod pri  skom, lahko povzroči hujšo delovno nezgodo. 
Rezervoar za hidravlično olje, se lahko zaradi podtlaka uniči! Če 
rezervoar napolnite z oljem, med tem ko so cilindri dvignjeni, bo 
v sistemu preveč olja. Pri pospravljanju lestve – zlaganju cilindrov, 
se olje iz njih sunkovito vrača v rezervoar. Nevarnost nezgod, 
se zgodi tudi pri posegih v hidravlični sistem naprave (lestve in 
podpornikov), s strani nepooblaščene osebe. 
–   Lestev je v transportnem položaju, podporniki so popolnoma 
zloženi (izjema: hidravlika v košari).
–   Vozilo stoji na vodoravni podlagi.
–   Sistem ni pod pri  skom. 

 OPOZORILO!
 V kolikor pride hidravlično olje v pnevmatski sistem   
 vozila, obstaja nevarnost eksplozije! 
 Pazite na čistočo. Razlite tekočine nemudoma odstranite.  

 Hidravlična tekočina je pod visokim tlakom! Dela na   
 hidravlični napravi lahko izvaja samo zato pooblaščena  
 oseba. Izjema: Pregled nivoja hidravlične tekočine. 
Pred vzpostavitvijo tlaka v sistemu, pregleda   vse spoje na 
tesnost in trdnost.  
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POGON IN HIDRAVLIKA

Vzdrževanje

Preveri   nivo hidravlične tekočine

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
–   Lestev se nahaja v transportnem položaju, podporniku prav 
tako.
 
–   Vozilo stoji na vodoravni podlagi.  
–   Hidravlični sistem ni pod pri  skom.  
Preverite nivo olja s pomočjo merilne palice [304 A].
–   Nivo olja mora bi   med obema oznakama  [304 B] na merilni 
palici..

V kolikor je nivo olja prenizek – pod oznako na merilni palici:
Snemite pokrov [304 C].  Pazite, da v rezervoar ne padejo sme   ali 
podobno. 
Preko čis  lnega fi ltra, dolijte ustrezno količino hidravličnega olja, 
dokler nivo ni med obema oznakama na merilni palici.  
Upoštevajte nasvet za izbiro olja. 
Pazite na čistočo. Razlite tekočine nemudoma odstranite.  

Splošni pregled

 Sledeča opravila lahko orpavi samo zato poobplačena  
 oseba.  

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
Spojke   napeljav   in   hidravličnih   napeljav pregleda   če so 
poškodovane (obraba, tesnost,...).
Netesne spojke privi   ter hidravlične napeljave
zamenja   če je to potrebno.
Če so spojke po privitju še vedno netesne, jih moramo zamenja  .
Preveri   krmilne elemente in jih po potrebi namaza  .
Preveri    funkcije  krmilnih  elementov, hidravličnega sistema.

[304] Merilna palica (A) z označitvijo (B)
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POGON IN HIDRAVLIKA

Vzdrževanje

 Izpust nečistega olja

  Sledeča opravila lahko orpavi samo zato poobplačena  
 oseba.

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
Vozilo pus  mo najmanj 10 ur v mirovanju.
– Voda  in  drugi  nečis    delci  se  ločijo  od hidravličnega olja in se 
spus  jo na dno rezervoarja.

 OPOZORILO!
 Pri  delu  pod  vozilom  lahko  pride  do  težjih poškodb  
 zaradi premika vozila!
Odstranite kontaktni ključ.
Vozilo zavarova   pred premikanjem.
Izpustni  vijak  rezervoarja  [305]  odprite  ter izpus  te tekočino,    
dokler ne priteče čisto hidravlično olje.

Izpustni vijak se nahaja pred zadnjo osjo vozila v sredini vozila:
– Lovilna posoda naj bo z   minimalno prostornini 0,5 litra.

Zamenjava hidravličnega olja in čis  lcev

Sledeča opravila lahko orpavi samo zato poobplačena oseba.

Najmanj 1x na 5 let je potrebno zamenja   hidravlično tekočino, 
pri tem upoštevajte, da je te tekočine 150 litrov:
Na izpustni vijak (305), names  te izpustni cev ter izpus  te 
tekočino.
Zaprite izpustni vijak.
Odvijte vijake na pokrovu čis  lca ter pokrov snemite (306 A).
Star čis  lec izvlecite (306B).
Očis  te  in  preglejte  magnet  pri  čis  lcu.  V kolikor so na 
magnetu večji delci kovine, je to znak,   da   je   prišlo   do   
poškodbe   ležajev. pokličite pooblaščeni servis!
Vstavite  nov  čis  lec.  Vrsta  čis  lca:  Fairey
Arlon,  p TXW 5 GDL 10 μm.
 Dolijte novo hidravlično tekočino. Upoštevajte navodila za goriva 
in maziva!
 Privijte pokrov čis  lca.

Poleg redne menjava na 5 let, je potrebno čis  lec zamenja    ob  
vsakem  večjem  posegu  v hidravlični sistem.
 Odvijte vijake na pokrovu čis  lca ter pokrov snemite (306 A).
Star čis  lec izvlecite (306B).
 Vstavite  nov  čis  lec.  Vrsta  čis  lca:  Fairey
Arlon,  p TXW 5 GDL 10 μm.

[306] Pokrov čis  lca z vijaki (A), čis  lec (B) 

[305] Izpustni vijak
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[307] Sistem za zatezanja vzme  : jeklenica (A), povratna 
vzmet (B), vodilo (C)

Sistem za zatezanje vzme  

Pregled jeklenic

 OPOZORILO!
 Poškodovane jeklenice, lahko povzročijo težje  
 poškodbe!
 Pri  rokovanju  z  jeklenicami  uporabljajte zaščitne  
 rokavice.

 POZOR!
 Življenjska doba in varnost jeklenic, je odvisna od  
 dobrega vzdrževanja!
 Jeklenice temeljito preglejte.

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:

Jeklenice na kolesnih obesih   pregleda   na poškodbe po 
zahtevah norme DIN 15020. Vedno pregleda   celotno dolžino 
jeklenice ter pritrditev jeklenice.
Poškodovane jeklenice zamenja  .

 Sledeča opravila lahko orpavi samo zato   
 poobplačena oseba.

Vsakih 5 let:
Zamenja   vzmetno pritrditev jeklenic.
 
Vzdrževanje jeklenic in vzme  

 POZOR!
 Nepravilna čis  la nega  vno vplivajo na    
 jeklenice in   vzme     ter   lahko   povzročajo   
 poškodbe materialu!
Za vzdrževanje ne uporablja   motornega in mineralnega olja.

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
Jeklenico [307A] ter povratno vzmet [307B] za zategovanje 
vzme   vozila, očis  te z dizelskim gorivom.   Upoštevajte   
navodila   za   čis  lna
sredstva!
Jeklenice  po  čiščenju  namažite  s  posebno mastjo za 
jeklenice.
Upoštevajte navodila za maziva.

Mazanje vodil jeklenic

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
Rumene  mazalne  točke  na  vodilih  (307 C), temeljito 
očis  te.
Namažite vodila z visokotlačno mastjo.

PODPORNIKI

Vzdrževanje
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POGON IN HIDRAVLIKA

Vzdrževanje

Pregled zapornih ven  lov

Pregleda   zaporne ven  le podpornikov ter blokada vzme   

Vsakih 6 mesecev pregleda   zaporne ven  le na podpornih 
cilindrih:

Podpornike izpelja   do konca.
Lestev dvignite in do konca izvlecite.
Izmeri   dolžino podpornih cilindrov z metrom
(meri se kromirana površina) (308 A).
Ker direktna meritev na zateznem sistemu ni možna, je potrebno 
vodilo jeklenice označi   (309).
Lestev  po pol ure obrnite  v  desno do  meje izklopa in nato še 
levo do meje izklopa in jo pus  te mirova  
Po eni uri:
Ponovno izmeri   podporni cilinder.     Preveri   položaj vodila 
jeklenice.
- Cilindri se ne smejo poda  , dovoljene so samo minimalne    
spremembe zaradi temperature okolice.
- Netesnost cilindrov se izpiše na ekranu
naprave.

Če je izmerjena razlika večja od 5 mm:
Pokličite servis, da ugotovijo vzrok napake in jo odpravijo

[308] Izvlečna dolžina podpornega cilindra

[309] Označitev vodila jeklenice 
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Podporniki

Mazanje

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:

4 rumena mazalne točke na podpornikih (310), temeljito 
očis  te:
– na vrtljivem ležaju podpornika [310 B]
– na krožniku podpornika [310 C]
– na cilindru zgoraj  [311 A] in spodaj [311 B]
Mazačne točke, mažite z visokotlačnim mazivom.

Čiščenje

Vsakih  100  obratovalnih  ur  oziroma  1x  letno očis  te 
notranjost podpornikov:
Odvijte pokrov (312 A)
Notranjost  očis  te  brez  visokega  tlaka  ali parnega čis  lca.
Spodnje tekalne površine narahlo namažite.
Očis  te odpr  no za odvajanje vode.     Pokrov ponovno 
privijte.

Podporni krožniki
Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece:
Transportni    nosilni    sistem    za    podporne krožnike ter 
vodila, očis  te ter namažite z večnamensko mastjo.

[310] Mazalne točke na podpornikih, detajl (A)glej sliko [311]

[311] Mazalne točke na podpornih cilindrih zgoraj (A) in 
spodaj (B)

[312] Pokrov podpornikov 

POGON IN HIDRAVLIKA

Vzdrževanje



216
IVECO MAGIRUS

LESTEV

Vzdrževanje

Vreteno
Vsakih  100 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x letno:
 Rumene   označene   mazalne   točke   [313A]
temeljito očis  te.
Namažite  z  visokotlačno  mastjo,  tako  dolgo dokler mast ne 
izstopi pri tesnilu vretena.
Zobniški  del  vretena,  očis  te  od  spodaj  ter prav tako namažite 
z mastjo.

 

Izvlečni vitel

Izvlečni vitel vsebuje ca. 8 litrov olja za menjalnike.  
–   Kontrolni vijak, vijak za izpust olja, vijak za dolivanje olja, so na 
bobnu ustrezno označeni. 
Pred pričetkom del, vitel postavite v horizontalni položaj ter 
odstranite zaščitno plas  ko.  

Kontrola nivoja olja

Vsakih 100 obratovalnih ur, oziroma najmanj 1x letno:

Boben jeklenice vr  te tako dolgo, da je polnilni vijak  [314 A] 
zgoraj, izpustni vijak [314 C] pa spodaj.
Preverite nivo olja na kontrolnem vijaku [314 B].
–   Olje mora dosega   rob izvr  ne za vijak. 
Pio potrebni dolijte olje za menjalnike v polnilni vijak [314 A] 
dokler ne dosežete ustreznega nivoja na kontrolnem vijaku [314B]. 
Upoštevajte navodila za izbiro olj. 
Vijake ponovno zategnite.
–   Zatezni moment: 60 Nm

Menjava olja

Vsakih 5 let menja   olje za menjalnike. Zato je potrebno ca. 8 
litrov olja. 

Boben jeklenice vr  te tako dolgo, da je polnilni vijak  [314 A] 
zgoraj, izpustni vijak [314 C] pa spodaj.
Izpus  te olje preko izpustnega vijaka (314 C).
Privijte izpustni vijak.
Dolijte novo olje za menjalnik, preko polnilne odpr  ne (314 A), 
dokler olje ne izstopi preko vijačne odpr  ne. Upoštevajte navodila 
za goriva in maziva!
Vijake ponovno zategnite.
–   Zatezni moment: 60 Nm

[313] Mazalna točka na vretenu (A)

[314] Polnilni vijak (A) vijak za kontrolo nivoja olja (B), 
izpustni vijak (C) na rezervoarju za vitel lestve, označeno z 
rdečo
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LESTEV

Vzdrževanje

Pogon vretena

Preveri   nivo olja

Vsakih  100 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x letno:

Preverite nivo olja s pomočjo vijaka z merilno palico [315 A].
–   Nivo olja mora bi   med oznako za minimum in maksimum.  
Po potrebi dolijte olje za menjalnike preko odpr  ne za 
kontrolo olja [315 A]. Pazite na izbiro ustreznega olja. 

Obratovalna sredstva:
–   Količina olja v vretenu:  ca. 4,4 l
–   Olje za menjalnike:  glej poglavje Vzdrževanje – Prosimo 
upoštevajte – obratovalna sredstva

Vrtljiva os na dvižnem okvirju

Vsakih 30 obratovalnih ur ali najmanj 1x na 3 mesece:

Rumeno označene mazalne točke na obeh straneh vrtljive osi  
[316] temeljito očis  te. 
Mazalne točke z ustrezno mastjo namaza  . 

Kontrola vijačnih zvez jeklenic

Vsakih 12 mesecev:

Preverite   names  tev   koncev   jeklenic   na bobnu vitla (317)
Po potrebi vijačne zveze zategnite
- Zatezna sila 81 Nm (vijaki M12x1)

(315) Pogon vretena: Polnilni vijak (A) z merilno palico

(316) Mazalna točka na vrtljivi osi dvižnega okvirja (A)

(317) Pritrdilni vijaki jeklenic na navijalnem vitlu lestve
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LESTEV

Vzdrževanje

Dvižni cilindri
 
Očis    bate

Vsakih 30 obratovalnih ur, najmanj 1x na 3 mesece: 

Očis  te kromirane dele batov na cilindrih ter
odstranite trde delce in umazanijo.
 
Zaporni ven  li

Vsakih  6  mesecev  preverite  zaporne  ven  le  na dvižnih 
cilindrih:
Podpornike maksimalno izvlecite
Dvignite  lestev  in  jo  izvlecite  do  konca  pri nastavitvi 1 – 
oseba.
Izmerite   dolžino   izvleka   dvižnih   cilindrov
(kromirana površina) (318 A).

Po 10 minutah:
Ponovno izmerite dolžino izvleka cilindra.
- Izmerjena vrednost se ne sme spremeni  , dovoljena so 
minimalna odstopanja zaradi spremembi temperature.

V kolikor je izmerjena vrednost večja od 5 mm. nemudoma 
pokličite pooblaščeni servis.

Drsna vodila

Vsakih 30 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
3 mesece, po uporabi v zaprašenem okolju ter po uporabi, kjer 
se je izvajalo sunkovito izvlačenje in uvlačenje:
Preglejte   drsna   vodila   (319 A)   in   preverite njihova obrabo.
Drsnike namažite.
Izrabljene dele nemudoma zamenja  .

[318] Izvlečna dolžina dvižnih cilindrov

[319] Drsna vodila lestvenikov
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Izvlečne in uvlečne jeklenice

 OPOZORILO!
 Možnost poškodb!
 Pri  rokovanju  z  jeklenicami,  uporabljajte zaščitne   
 rokavice!

 POZOR!
 Življenjska doba in varnost jeklenic je odvisna od   
 rednega  vzdrževanja in nege!
 Jeklenice temeljito preglejte!

Pregled jeklenic
Vsakih 100 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x letno:
Preglejte jeklenice na deformacije in poškodbe, po DIN-u 15020. 
Vedno preverite celotno dolžino jeklenice.
Poškodovane jeklenice nemudoma zamenja  .

Jeklenice  se  v  prvem  letu  raztegnejo. V  prvem poletju vsak 
mesec, potem pa vsake 3 mesece:
Preverite dolžino jeklenice in napetost v raztegnjenem stanju 
lestve. Dolžina jeklenice mora  bi    takšna, da je v celo    
raztegnjen lestvenik nastavljen tako, da so klini pokri   –
poravnani.

 Sledeča opravila lahko opravi samo pooblaščena oseba..
 Po potrebi:
 Jeklenice ponastavi  . Pri tem uporabite posebno 
navodilo za nastavitev. 

Vzdrževanje jeklenic
Vsakih 100 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x na
letno:
Očis  te jeklenice.

 POZOR!
 Neustrezna čis  lna sredstva lahko nega  vno vplivajo na  
 delovanje jeklenic!

Za čiščenje ne uporabljajte motornega olja!
Jeklenice po vsakem  čiščenju  namažite  s posebno mastjo.
Posebno mazivo je opredeljeno v poglavju Vzdrževanje. .

Vzdrževanje škripcev

Vsakih 100 obratovalnih ur oziroma najmanj 1x letno:
Škripce  ali  vodila  jeklenic  (320)  očis  te  in namažite z 
visokotlačno mastjo.

 Ležaji   vodil   so   mazani   preko   stalnega mazalnega  
 sistema.

[320] Škripci oziroma vodila jeklenic

LESTEV

Vzdrževanje
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REŠEVALNA KOŠARA

Vzdrževanje

Hidravlično olje

Preverite nivo hidravličnega olja

Vsakih 100 obratovalnih ur ali najmanj 1x na 6 mesecev:

Košaro nagnite bočno do 0,1 m, poleg kabine vozila.

Preverite nivo olja v posodi za olje:
–   Košara RC 300: V posodi za olje [321] se olje ne sme doli   
preko označbe za minimum. To je pomembno zato, da kasneje 
med delovanjem naprave, pri maksimalnem kotu postavitve 
lestve, ne prične iz posode izteka   hidravlično olje.
–   Košara RC 400: V posodi za olje [322] sme hidravlična 
tekočina dosega   samo dno posode. To zagotavlja, da 
pri transportnem položaju, hidravlično olje ne kaplja po 
vetrobranskem steklu vozila. 

V kolikor je potrebno, dolijte hidravlično olje preko odpr  n [321 
A], [322 A].
Upoštevajte navodila za izbiro olja.
 

[321] Košara RC 300: Posoda za hidravlično olje z odpr  no 
za dolivanje ter odzračevanje. Na posodi je označen nivo 
olja. 

[322] Košara RC 400: Posoda za olje z označitvijo nivoja olja.  



221
IVECO MAGIRUS

 
Zamenjava hidravličnega olja in fi ltra

 Sledeče dejavnos   lahko izvaja samo pooblaščena   
 oseba za hidravliko.

Vsakih 5 let:

Lestev postavite bočno 0,1 metra nad tlemi 

Odstranite zaščitno plas  ko pod krmilnim mestom v košari.
Odstranite posodo za olje [323 B], [324 B] ter olje izpraznite.
Filter od hidravlične črpalke odvijte.  

Privijte nov fi lter.
Vgradite rezervoar nazaj.
Nalijte hidravlično olje na plas  čni posodi.  
–   Košara RC 300: V plas  čni posodi [323] nivo olja ne sme 
presega   oznako za minimalno količino olja.  V kolikor je 
olja več, se preko odduška lahko olje razlije v maksimalnem 
postavitvenem kotu lestve.  
–   Košara RC 400: V posodi [324] hidravlično olje sme pokriva   
zgolj dno posode. V kolikor je olja več se lahko v transportnem 
položaju olje izteka po vetrobranskem steklu.  
Vgradite zaščito nazaj.
Staro olje in fi lter ustrezno odstranite.  

Obratovalna sredstva:
–   Vrsta hidravličnega olja: glej poglavje Vzdrževanje 
–   Hidravlično olje  v napravi ob dobavi vozila, ustreza razredu 
čistoče 7 (po NAS 1638)
–   Količina: ca. 1,5 l
 

[323] Košara RC 300: Posoda za olje (A), rezervoar za olje 
(B) z fi ltrom

[324] Košara RC 400: Posoda za olje (A), rezervoar za olje 
(B) s fi ltrom

REŠEVALNA KOŠARA

Vzdrževanje
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REŠEVALNA KOŠARA

Vzdrževanje

Zamenjava fi ltra visokotlačnih cevi

 Sledeča opravila lahko opravi samo zato 
 pooblaščena oseba.
 

Vsaki 2 le  :

Lestev bočno poleg vozila odloži   na višini o,1 metra

Odstranite zaščitno plas  ko pod krmilnim mestom v košari.  
Odstranite priključene visokotlačne cevi.
Filter za visokotlačne cevi  [325B], [326B] snemite.

Vstavite nov fi lter.
Priklopite visokotlačne cevi.
Nalijte hidravlično olje preko plas  čne posode. 
–  Košara RC 300: V posodi za olje [321] se olje ne sme doli   
preko označbe za minimum. To je pomembno zato, da kasneje 
med delovanjem naprave, pri maksimalnem kotu postavitve 
lestve, ne prične iz posode izteka   hidravlično olje.
–   Košara RC 400: V posodi za olje [322] sme hidravlična tekočina 
dosega   samo dno posode. To zagotavlja, da pri transportnem 
položaju, hidravlično olje ne kaplja po vetrobranskem steklu 
vozila. 
Odzračite sistem za nagib ter hidravlične cilindre. Glej spodaj. 
Preverite tesnost sistema.

Privijte zaščitno plas  ko nazaj. 
Staro olje in fi lter, ustrezno odstranite.  

Obratovalna sredstva:
–   Vrsta hidravličnega olja, glej poglavje Vzdrževanje. 
–   Hidravlično olje, v napravi ob dobavi, razred čistoče 7 (po NAS 
1638)

Odzračevanje pogona za nagib ali 
hidravličnega cilindra

Košara RC 300: hidravlični pogon nagiba
Košara RC 400: hidravlični cilinder

Pri hidravličnim sistemom za nagib košare ali hidravličnem 
cilindru reševalne košare lahko po daljšem obdobju mirovanja 
naprave, nastane zračni mehur v sistemu. V tem primeru naredite 
sledeče:
Košaro dvakrat odprite in zaprite z uporabo podpornikov 
Nato lestev popolnoma dvignite in popolnoma odložite 
Preverite nivo olja.
 

[325] Košara RC 300: Posoda za olje (A), fi lter za visokotlačne 
cevi (B)

[326] Košara RC 400: Plas  čna posoda (A), fi lter za 
visokotlačne cevi (B)
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GASILNA NAPRAVA

Vzdrževanje

Monitor (opcija)

 OPOZORILO!
 Varna uporaba je mogoča samo če upoštevate vse   
 informacije za varno delo!

Pred uporabo preberite navodila za vzdrževanje monitorja ter v njih 
navedena navodila dosledno upoštevajte!

Vsakih 6 mesecev:
Preglejte monitor če je poškodovan.
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 OPOZORILO!
 Možnost     poškodb     s     kislino!     Tekočina   
 akumulatorjev je korozivna in strupena!

S  k z kožo in očmi prepreči  . Uporablja  
zaščitne rokavice in očala.
Nikoli    ne    polagajte    na    akumulatorje kovinske predmete.
Akumulatorje   ne   nagiba  ,   iz   zračnikov lahko izstopi kislina.
Stare akumulatorje ne odvržemo v naravo ali v druga neustrezna 
mesta.

Mesto vgradnje akumulatorjev:
Glej poglavje Električna naprava – Omrežje vozila – Akumulatorji 
vozila.

Pred posegi v električno napeljavo, odklopite minus pol na 
akumulatorjih.
Pri ponovnem priklopu akumulatorjev, najprej priklopite plus pol, 
nato minus pol.
Vzdrževanje     akumulatorjev     izvaja       po navodilih 
proizvajalca podvozja.

ELEKTRIKA

Vzdrževanje

Pregled

230/400-V-napeljava

 Sledeča opravila lahko izvaja samo zato pooblaščena   
 oseba.

Najmanj vsakih 6 mesecev po BGV A3 in DIN VDE 105:

Preverite vse napeljave  230/400-V-v objektu (npr.: gasilska garaža 
kjer bo vozilo parkirano).

Najmanj 1x letno BGV A3 in DIN VDE 105:

Notranje vijake v v  čnicah, preveri   njihovo trdnost in po potrebi 
zategni  . 
Preverite električne vodnike ali so nepoškodovani (npr.: 
obdrgnjena izolacija). 
Fiksno vgrajeno električno inštalacijo 230/400 V pregleda   (npr.: 
polnilec akumulatorja, vzdrževalec tlaka v zavornem sistemu).

Okvare in pomanjkljivos   nemudoma odpravi  , npr.:
Razrahljane povezave, zategnite.
Zamenja   poškodovane električne vodnike.

Čiščenje

Glej  Vzdrževanje – Splošno stanje - Čiščenje.

Osvetljava

Pri potrebni zamenjavi:
Uporabite samo sve  lna telesa, ki ustrezajo po vrs   in napetos   
ter moči.
Steklenih površin sve  l, ne prijemajte z golimi rokami (zaradi 
maščobe). Uporabite rokavice ali krpice. 
 

Akumulatorji

 NEVARNOST!
 Možnost eksplozije! Nepravilno rokovanje z    
 akumulatorjem lahko povzroči iskrenje ali celo
 do  eksplozije  akumulatorja,  povzroči  lahko tudi 
poškodbe akumulatorja ali na elektroniki motorja in krmilnih 
elementov!
Pri   rokovanju   z   akumulatorji   je prepovedana  uporaba 
odprtega  ognja  ter prepoved kajenja.
Prepreči   kratke s  ke.
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Priklop in polaganje električnih vodnikov
Za polaganje in priklop električnih vodnikov, upoštevajte navodila 
proizvajalca podvozja.
Za opremo z 12 V napetostjo in odvzemom iz vozila z 24 V    
napetostjo, uporabite pretvornike.
Uporabite samo električne vodnike z 2,5 mm2 minimalnim 
presekom.
Vodnike anten, povezavo med oddajnikom in sprejemnikom ter 
upravljalno enoto ne polagajte poleg elektro vodnikov vozila.
Antenske  vodnike  ne  prepogibajte  ali  kako
drugače deformirajte.

Naknadna vgraditev in priklop električnih 
naprav in orodja

 OPOZORILO!
 Vozilo ter deli opreme so opremljeni in povezana z   
 elektronskimi komponentami in sestavnimi deli, katerih 
delovanje se lahko poslabša pod vplivi elektronskega sevanja 
drugih naprav. Pri naknadni vgraditvi in priklopu električnih naprav 
in elektro hidravličnih naprav ali induk  vnih porabnikov polnjeni 
iz omrežja vozila, se lahko elektronske krmilne naprave pokvarijo. 
Tovrstne okvare lahko privedejo do poškodb oseb!
Sledeča varnostna navodila dosledno upoštevajte.
Upoštevajte predpise, norme ter smernice, veljavne v državi 
uporabnici.

Priklop    električnih    naprav    na    električno omrežje vozila
Pred naknadnim priklopom električnih naprav na omrežje vozila, 
preverite ali lahko priklop opreme     na     omrežje     povzroči     
motnje elektronike vozila in lestve.
Kadar niste o tem prepričani, si pridobite pisno soglasje 
proizvajalca vozila o možnos  h za priklop tovrstne opreme.
- Posebno velja to za osvetljavo, pretvornike,  polnilce,    radio    in    
video naprave.

Naprave, katere se uporabljajo samo pri stoječem vozilu:
Vgradite samo naprave, katere ustrezajo smernicam 2004/108/EG 
ali imajo oznako CE.
Z   ustreznim s  kalom zagotovite, da se naprave napajajo samo pri 
stoječem vozilu.

Naprave, katere se uporabljajo tudi    pri premikajočem vozilu:
V  vozilo  vgradite  samo  naprave  in  njihova sklope ali jih povežite 
z vozilom preko v  čnic, katere ustrezajo smernicam 2004/104/EG 
nadomeščen 2005/83/EG.
Dosledno upoštevajte smernice predpisov
  
Mobilni sistemi za komunikacijo

Za naknadno vgraditev mobilnih komunikacijskih naprav (npr. 
UKW, Telefon,…), morate dodatno upošteva   še sledeče smernice:
Vgradite samo naprave z BZT cer  fi katom
Naprave fi ksno vgradite.
Prenosne naprave za komunikacijo uporabljajte samo preko    
sistemom za prostoročno komunikacijo in povezavo z vgrajeno 
anteno na strehi vozila.
Oddajnik   vgradite   ločeno   od   elektronike vozila.
Vgradnjo  antene  naj  izvede  strokovno usposobljena oseba.    
Pazite na dobro ozemljitev med anteno in vozilom.

ELEKTRIKA

Vzdrževanje
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M 32 L-AS

Tehnični opis

Pregled

[327] Dimenzije avtolestve M 32 L-AS z Iveco-podvozjem; možne določene spremembe glede na posamezni projekt  

1) brez višinske zaščite
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M 32 L-AS

Tehnični opis

– Nazivna reš. 
višina: 23 m, pri bo nem dosegu 12 m

– Dolžina lestve: 30,1 m

– Delovna višina: – 17 ° do +75 °

– Nivelacija: max. 10 ° (ustreza  17,6 % naklona)

– Pohodna površina 
lestve:

širina 450 mm (na zgornjem 
lestveniku), nemoten prehod

– Zaš ita lestve: Višina 350 mm (na zgornjem 
lestveniku)

Podvozje in kabina vozila 

Glej opis s strani proizvajalca podvozja 

Lestev 

Vreteno 
–   Vrtljivo: 360 ° neskon no 

 
Podporniki 
 

– Širina podpiranja: Razli no od 2,5 m do 5,2 m 
(zunanji rob podpornikov), 
brezstopenjsko

– Max. Dovoljena razlika  
Terena med to kami
podpiranja: 500 mm

– Max. Tlak na 
posamezni podpornik 70 N/cm2

– Max. Dovoljeni naklon 
terena: 10 °

Podatki zmogljivosti (hitrosti) 
 

–   Izvlek podpornikov: ca. 28 s 
 
–   Uvlek podpornikov: ca. 25 s 

Podatki o zmogljivosti (hitrosti)1) 

– Max. dvig: ca. 27 s

– Max. izvlek: ca. 28 s

– Vrtenje za 90 °: ca. 19 s

– Zgornji gibi so asno:
ca. 38 s

1) odvisno od pogojev uporabe ter vrste podvozja 

Reševalna košara 

RC 300 

–   Mak. nosilnost: 270 kg + 30 kg 

–   Del. površina: 0,75 m2 

RC 400 

–   Mak. nosilnost: 360 kg + 40 kg 

–   Del. površina: 1 m2 

Hidravli ni sistem 
 
Lestev 
 

– Pogon: Load-Sensing-Pump, pogon 
preko stranskega odgona ter 
kardanske osi

– Delovni tlak: 280 bar

– Volumen 
hidravli nega olja: ca. 140 l

Košara 
 
–   Pogon: Elektri no gnana  

Hidravli ni agregat 
 
–   Del. tlak: 150 bar 

 
–   Volumen 
hidravli nega olja: 

  ca. 1,5 l 
 
Pogoji uporabe 

– Temperaturno
področje:

–   Hitrost vetra

15 ° C do +35 ° C Temperatura 
okolice

do 12 m/s brez omejitev
 za višje hitros   vetra, glej poglavje  
Lestev – Za vašo varnost

Tehnični podatki
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M 32 L-AS nizka izvedba

Tehnični opis

[328] Dimenzije avtolestve M 32 L-AS nizka izvedba z Iveco podvozjem; možna projektna odstopanja 

Pregled

19 brez višinske zaščite
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M 32 L-AS nizka izvedba

Tehnični opis

– Nazivna reš. 
višina: 23 m, pri bo nem dosegu 12 m

– Dolžina lestve: 30,1 m

– Delovna višina: – 17 ° do +75 °

– Nivelacija: max. 10 ° (ustreza  17,6 % naklona)

– Pohodna površina 
lestve:

širina 450 mm (na zgornjem 
lestveniku), nemoten prehod

– Zaš ita lestve: Višina 350 mm (na zgornjem 
lestveniku)

Podvozje in kabina vozila 

Glej opis s strani proizvajalca podvozja 

Lestev 

Vreteno 
–   Vrtljivo: 360 ° neskon no 

 
Podporniki 
 

– Širina podpiranja: Razli no od 2,5 m do 5,2 m 
(zunanji rob podpornikov), 
brezstopenjsko

– Max. Dovoljena razlika  
Terena med to kami
podpiranja: 500 mm

– Max. Tlak na 
posamezni podpornik 70 N/cm2

– Max. Dovoljeni naklon 
terena: 10 °

Podatki zmogljivosti (hitrosti) 
 

–   Izvlek podpornikov: ca. 28 s 
 
–   Uvlek podpornikov: ca. 25 s 

Podatki o zmogljivosti (hitrosti)1) 

– Max. dvig: ca. 27 s

– Max. izvlek: ca. 28 s

– Vrtenje za 90 °: ca. 19 s

– Zgornji gibi so asno:
ca. 38 s

1) odvisno od pogojev uporabe ter vrste podvozja 

Reševalna košara 

RC 300 

–   Mak. nosilnost: 270 kg + 30 kg 

–   Del. površina: 0,75 m2 

RC 400 

–   Mak. nosilnost: 360 kg + 40 kg 

–   Del. površina: 1 m2 

Hidravli ni sistem 
 
Lestev 
 

– Pogon: Load-Sensing-Pump, pogon 
preko stranskega odgona ter 
kardanske osi

– Delovni tlak: 280 bar

– Volumen 
hidravli nega olja: ca. 140 l

Košara 
 
–   Pogon: Elektri no gnana  

Hidravli ni agregat 
 
–   Del. tlak: 150 bar 

 
–   Volumen 
hidravli nega olja: 

  ca. 1,5 l 
 
Pogoji uporabe 

– Temperaturno
področje:

–   Hitrost vetra

15 ° C do +35 ° C Temperatura 
okolice

do 12 m/s brez omejitev
 za višje hitros   vetra, glej poglavje  
Lestev – Za vašo varnost

Tehnični podatki



230
IVECO MAGIRUS

M 42 L-AS

Tehnični opis

Pregled

[329] Dimenzije vozila z lestvijo  M 42 L-AS z Iveco podvozjem; projektne razlike so možne   

1) brez višinske zaščite
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– Nazivna 
višina reš.: 41 m

– Dolžina lestve: 40 m

– Del. podro je: – 17 ° do +75 °

– Nivelacija: max. 10 ° (ustreza  17,6 % naklona)

– Pohodna površina 
lestve:

Širina 450 mm (zgornji lestvenik), 
nemoten prehd

– Zaš . lestve: Višina 360 mm (zgornji lestvenik)

Podvozje in kabina vozila 

Glej opis s strani proizvajalca podvozja 

Lestev 

Vreteno 
–   Vrtenje: 360 ° neskon no 

 
 
Podporniki 
 

– Širina podpiranja: Razli no od 2,8 m do 5,2 m 
(zunanji rob podpornika), 
brezstopenjsko

– Max. Dovoljena  razlika
Med posameznimi 
Podpornimi to kami: 500 mm

– Max. Tlak po 
podporniku: 80 N/cm2

– Max. Dovoljen nagib
terena: 12 °

Podatki o zmogljivosti (hitrosti) 
 

–   Podporniki izvlek: ca. 25 s 
 
–   Podporniki uvlek: ca. 25 s 

Podatki zmogljivosti (hitrosti)1) 

– Max. dvig: ca. 29 s

– Max. izvlek: ca. 42 s

– Vrtenje za 90 °: ca. 20 s

– Zgornji gibi so asno:
ca. 46 s

1) odvisno od pogojev uporabe ter vrste podovzja 

Reševalna košara 

RC 300 

–   Mak. Dovoljena obremenitev: 270 kg + 30 kg 

–   Delo. površina: 0,75 m2 

RC 400 

–   Mak. Dovoljena obremenitev: 360 kg + 40 kg 

–   Delo. površina: 1 m2 

Hidravli ni sistem 
 
Lestev 
 

– Pogon: Load-Sensing-Pump, gnana 
preko stranskega odgona in 
kardanske osi

– Delovni tlak: 280 bar

– Volumen 
hidravli nega olja: ca. 160 l

Košara 
 
–   Pogon: Elektri na hidravli ni agregat 

 
–   Delovni tlak: 150 bar 

 
–   Volumen hidravli no olje:  ca. 1,5 l 

 
 
Pogoji uporabe

Tehnični podatki

M 42 L-AS

Tehnični opis

–   Temperaturno področje:

–   Hitrost vetra

25 ° C do +60 ° C Temperatura 
okolice
do 12 m/s brez omejitev
za večje hitros   vetra glej
Lestev – Za vašo varnost
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ZVOČNE EMISIJE

Tehnični opis

Zvočne emisije

Zvočne emisije intervencijskega vozila so prikazane na sliki [330].
Vrednos   so izmerjene pri uporabi gasilne naprave,
Po predpisih o meritvah po EN 1846-2, priloga F, pri uporabi
Osnovnih norma EN ISO 3746 ter EN ISO 11202.

 

       Mesto meritv  Vrednost pri vseh lestvah na podvozjih
    FF 160 E30 ali ML 180 E30

 A    78,4 dB(A) 
 B    80,9 dB(A)
 C    79,6 dB(A)
 D    77,7 dB(A)
 E    73,8 dB(A)
 F    67,5 dB(A) 
 G    72,9 dB(A)
 H    76,1 dB(A) 
 I    79,4 dB(A)
 J    80,5 dB(A)

[330] Točke meritev pri avtolestvi
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Iveco Magirus Brand- schutztechnik GmbH– je odgovoren 
uporabnik oziroma lastnik naprave. Proizvajalec je dolžen 
predloži   vso dokumentacijo, ki dokazuje navedene vrednos   
ter ustreznost glede na smernice in predpise. Za druge dele ali 
spremembe proizvajalec ni zadolžen vodi   dokumentacijo ali 
preizkuse in meritve.  .

M 32 L-AS, M 32 L-AS NIZKA IZVEDBA, M 42 L-AS

Skladnost

Skladnost

Proizvajalec

Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH Graf-Arco-Straße 30
89079Ulm

Izjavlja, da je način izgradnje gasilskih avtoma  čnih vrtljivih lestev 

M 32 L-AS ter M 42 L-AS na podvozjih različnih proizvajalcev 

V skladu z vsemi veljavnimi predpisi za izgradnjo strojev po 
2006/42/EG ter smernici EMV 2004/108/EG.

Upoštevale so se še sledeče sorodne norme: 
–   EN 14043: reševalne naprave za gasilce – vrtljive lestve s 
kombiniranimi delovnimi gibi (avtoma  čne vrtljive lestve) – 
varnostne zahteve kot tudi zahteve o zmogljivos   ter pregledih 
naprave.  
–   EN ISO 13849-1: Varnost strojev – deli predpisov v povezavi z 
krmilnim sistemom – del 1.: splošni predpisi o krmiljenju.
–   EN 953: Varnost strojev – ločene varnostne naprave – splošne 
zahteve za izgradnjo in načrtovanje gibljivih in negibljivih 
varnostnih naprav. 
–   EN 60 204-1: Varnost strojev– električna oprema strojev . del 
1.: splošne  zahteve 
–   EN 4413: Tekočinska tehnika – splošni predpisi ter tehnične 
zahteve za hidravlične naprave ter njihovih delov 
–   EN ISO 13857: Varnost strojev – varnostni odmiki za preprečitev 
dosega nevarnega področja z zgornjimi in spodnjimi členi.
–   EN 349: Varnost strojev – Minimalni odmiki, za preprečitev 
s  skov delov telesa 
–   EN 1846-2: Gasilska vozila – del  2: Splošne  zahteve – Varnost 
in zmogljivost 

Overitelj dokumentacije:

Heiner Hörsch
Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm

Izvedba EG-preizkusov:

TÜV Product Service GmbH Go  lieb-Daimler -Straße 7
70794 Filderstadt
 

Gasilsko tehnična in reševalna oprema, ki je vgrajena ali 
nameščena na vozilo, so ob dobavi v iz pravnem in brezhibnem 
stanju.  Samo s strani Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH iz 
dobavljeno vozilo ter oprema vozila, spada pod izjavo o skladnos  .   

Za spremembe, nadgradnje, dodatne izvedbe ali posege v napravo 
ali nadgradnjo in vozilo – v kolikor niso bili izvedeni s strani  
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Moji zapiski
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Moji zapiski



236
IVECO MAGIRUS

Moji zapiski
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Moji zapiski
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Moji zapiski


