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1 ROZUMIENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEGAWCZYCH
Wiele symboli i znaków bezpieczeństwa używanych w instrukcji wywodzi się z międzynarodowych norm, podczas gdy inne odnoszą
się do specyficznych sytuacji i akcji.
Sprawdź sekcję 11 na stronie 64, aby zobaczyć przegląd znaków i symboli używanych w instrukcjach DHOLLANDIA oraz ich
znaczenia.
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na następujące znaki występujące w instrukcji. Wskazują prawdopodobieństwo i wagę
potencjalnych obrażeń, jeśli dana osoba nie zastosuje się do instrukcji umieszczonych na znaku bezpieczeństwa.

ZAGROŻENIE: wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje
śmierć lub poważne obrażenia. [białe litery na czerwonym tle]

OSTRZEŻENIE: wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, której skutkiem może być
śmierć lub poważne obrażenia. [czarne litery na pomarańczowym tle]

PRZESTROGA: wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie,
może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. [czarne litery na żółtym tle]

UWAGA
INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: służy do rozwiązywania problemów niezwiązanych z obrażeniami ciała. [białe litery
na niebieskim tle]

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: wskazuje ogólne instrukcje dotyczące bezpiecznych
praktyk pracy, przypomnienia o właściwych procedurach bezpieczeństwa lub lokalizacji
wyposażenia bezpieczeństwa. [białe litery na zielonym tle]
OSTRZEGAWCZY SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA: służy do ostrzegania użytkownika o
potencjalnych zagrożeniach. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa
towarzyszących temu znakowi, aby uniknąć możliwego zagrożenia. [wolnostojące lub o kolorach
tła czerwonym, pomarańczowym, żółtym lub czarnym]

OSTRZEŻENIE


Brak zrozumienia lub nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku może narazić operatora lub osoby
postronne na duże ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci.



Przed przystąpieniem do obsługi windy zamykanej musisz upewnić się, że rozumiesz stosowane znaki bezpieczeństwa i
ostrzegawcze oraz musisz przeczytać je wraz z instrukcjami w niniejszym podręczniku.



W razie wątpliwości NIE obsługuj windy zamykanej. Skontaktuj się ze swoim krajowym dystrybutorem DHOLLANDIA. Dane
kontaktowe znajdują się na stronie 3.

DHOLLANDIA
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2 INFORMACJE KONTAKTOWE I ZASTRZEŻENIA


Windy zamykane DHOLLANDIA są regularnie dostosowywane do nowych pojazdów i rozwiązań podwozia oraz specjalistycznych
wymogów klienta. Dlatego firma DHOLLANDIA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego
zawiadomienia; potencjalne modyfikacje lub nowe rozwiązania mogły nie zostać uwzględnione w momencie druku.

UWAGA
Przed przystąpieniem do obsługi windy zamykanej DHOLLANDIA upewnij się, że zapoznałeś się z najnowszą wersją tego
podręcznika. Poniżej znajdują się instrukcje pobrania najnowszej wersji tego podręcznika.


Skontaktuj się ze swoim krajowym dystrybutorem DHOLLANDIA, jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące montażu, obsługi,
naprawy, konserwacji lub inspekcji wind zamykanych DHOLLANDIA, aby uzyskać zamienne kopie podręczników lub naklejek lub
aby dowiedzieć się o dostępnych opcjach wyposażenia dla wind zamykanych DHOLLANDIA.
Jeżeli nie wiesz gdzie znaleźć swojego krajowego dystrybutora DHOLLANDIA, odwiedź oficjalną stronę
internetową DHOLLANDIA.
www.dhollandia.com → Wybierz kraj/język → Dystrybutorzy i serwis

Najnowszą wersję wszystkich instrukcji można również pobrać ze strony internetowej DHOLLANDIA:
www.dhollandia.com → Wybierz kraj/język → Materiały do pobrania → Instrukcje obsługi →
… wybierz żądaną instrukcję



Zwróć uwagę na następujące ważne zastrzeżenia:

ZASTRZEŻENIA


DHOLLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne, które wynikły z
obsługi windy slider, która została zmodyfikowana względem jej oryginalnej konstrukcji, bez wcześniejszego
jednoznacznego pisemnego pozwolenia producenta.



DHOLLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne, które wynikły z
użycia używanych lub niezatwierdzonych części zamiennych do serwisu lub naprawy tej windy slider.



DHOLLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne, które wynikły z
niewłaściwego użytkowania tej windy slider.



DHOLLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne, które wynikły z
przeciążenia lub niewłaściwego załadowania platformy, zlekceważenia maksymalnego udźwigu znamionowego oraz
odnośnych tabel nośności.



Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani implikowanych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do
określonego celu, wykraczających poza zakres określony w niniejszej instrukcji.

DHOLLANDIA
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3 OGÓLNE WPROWADZENIE


Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI wyjaśnia, w jaki sposób produkowana jest winda slider DHOLLANDIA; jakie urządzenia
zabezpieczające są uwzględnione w jej projekcie; oraz w jaki sposób prawidłowo używać windy zamykanej, aby zachować
integralność maszyny przez zamierzony okres użytkowania, pomaga również zmaksymalizować bezpieczeństwo operatora i osób
postronnych.



INSTRUKCJA PRZEGLĄDÓW I NAPRAW (osobna) wyjaśnia, w jaki sposób konserwować i serwisować windę slider w
odpowiedni sposób, maksymalizując bezpieczeństwo operatora i osób postronnych oraz zapewniając niezawodność windy
zamykanej przez zamierzony okres użytkowania.



IDENTYFIKACJA CE I DZIENNIK INSPEKCJI (oddzielny) zawiera identyfikację numeru seryjnego, Deklarację zgodności CE,
Deklarację montażu do wypełnienia przez instalatora windy załadowczej oraz przegląd obowiązków prawnych właściciela w
zakresie badań okresowych i certyfikacji.



Instrukcje należy zawsze przechowywać przy windzie slider, jako podręczniki dla operatorów i obsługi technicznej.

OSTRZEŻENIE


Niewłaściwe korzystanie z windy slider naraża operatora i inne osoby na znaczące ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci.
Dlatego użycie windy slider jest ograniczone tylko do wykwalifikowanych operatorów; którzy zostali odpowiednio przeszkoleni
i znają i rozumieją pełną treść tej instrukcji.



Nieautoryzowane modyfikacje windy slider narażają operatora i inne osoby na znaczące ryzyko poważnych obrażeń ciała i
śmierci. Dlatego surowo zabrania się modyfikowania windy slider i jej urządzeń zabezpieczających w jakikolwiek sposób.



Używanie części zamiennych z drugiej ręki lub części zamiennych innych niż zatwierdzone do naprawy lub konserwacji windy
jest surowo zabronione i może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora lub osób postronnych.

4 PRZEZNACZENIE
Winda slider DHOLLANDIA jest zaprojektowana do montażu w pojazdach użytkowych (ciężarowych, przyczepach i naczepach) i służy
wyłącznie do załadunku i rozładunku towarów transportowanych w pojeździe, w którym jest zamontowana, w granicach tabeli obciążeń,
zgodnie z instrukcjami operatora i instrukcjami bezpieczeństwa opisanymi w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE


Niewłaściwe korzystanie z windy slider naraża operatora i osoby postronne na poważne ryzyko poważnych obrażeń ciała i
śmierci. Dlatego surowo zabrania się używania windy slider w inny sposób lub do innych celów niż opisano w instrukcji obsługi.



Winda slider NIGDY nie może być używana jako podwyższona platforma robocza, do pchania ładunków lub do przewozu ludzi.



Winda slider NIGDY nie może być używana jako podnośnik dla wózków inwalidzkich.



DHOLLANDIA zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe wynikające z niewłaściwego
użytkowania.

DHOLLANDIA
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5 IDENTYFIKACJA


Każda winda slider DHOLLANDIA jest oznaczona i opatrzona
unikalnym 8-cyfrowym numerem seryjnym (z odstępem
między pierwszymi a ostatnimi 4 cyframi). Użyj tego numeru
do każdego zapytania dotyczącego konkretnej windy slider lub
przy zamawianiu części zamiennych.



Oprócz rodzaju i numeru seryjnego windy slider, różne etykiety
numerów seryjnych zawierają dodatkowe informacje, takie jak
maksymalna nominalna nośność i tabela obciążeń, numer
certyfikatu zderzaka, data produkcji itp.



Etykiety te są zwykle przymocowane do zabudowy pojazdu i
różnych elementów windy zamykanej i można je znaleźć w
następujących lokalizacjach (żółte strzałki wskazują numery
seryjne):

Przymocowana z boku zabudowy pojazdu lub na
platformie.

Na zewnętrznej skrzynce sterującej

Na ramie podnoszącej

Na siłowniku hydraulicznym

Na platformie

Na jednostce pompy

Na silniku hydraulicznym (System
wysuwania windy)

6 OPIS I TERMINOLOGIA DOT. WINDY SLIDER
6.1

OGÓLNE



Winda slider DHOLLANDIA jest opracowywana i produkowana przy użyciu najnowocześniejszych technologii, wysokiej jakości
materiałów i komponentów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Są one zgodne z europejskimi przepisami
bezpieczeństwa CE wymienionymi w Deklaracji zgodności wydanej z każdą windą (chyba że uzgodniono inaczej w przypadku
wind slider wywożonych poza region CE).



Seria DH-S… składa się z szeregu wind typu slider, zaprojektowanych dla szerokiej gamy ciężarówek komercyjnych, przyczep i
naczep, które są dostępne z udźwigiem od 400 do 3000 kg.



W pozycji do jazdy składana platforma windy slider jest bezpiecznie schowana pod zabudową pojazdu. Aby uruchomić windę
slider, platforma i mechanizm podnoszący są wysuwane hydraulicznie z pozycji do jazdy na początku prowadnic windy składanej
do pozycji roboczej na kóncu tych prowadnic. Następnie koniec platformy jest rozkładany ręcznie.



Główne szczegóły i terminologia: patrz następna strona.

DHOLLANDIA
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DH-SM.15 / 20 / 30 ● POJEDYNCZA PLATFORMA SKŁADANA ● TERMINOLOGIA
Poniższy rysunek przedstawia części odpowiadające liczbom w tej tabeli
#

Opis

1

Prowadnice windy składanej L+P: profile zamontowane na ramie pojazdu, po których rama podnosząca i platforma
przesuwają się z położenia do jazdy pod podwoziem do położenia roboczego na tylnym końcu ramy. DHOLLANDIA oferuje
różne rodzaje prowadnic windy składanej, dopasowane tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka
lub przyczepa/naczepa).

2

System wysuwania windy: przesuwny ruch z punktu #1 jest zazwyczaj napędzany przez silnik elektryczny napędzający koło
zębate i system zębatych stojan lub przez dwufunkcyjny siłownik wsuwu-wysuwu.

3

Wsporniki montażowe L+P: mocują prowadnice windy składanej do ramy pojazdu. DHOLLANDIA oferuje różne rodzaje
wsporników montażowych, dopasowanych tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka lub
przyczepa/naczepa).

4

Rama podnosząca: zawieszona w prowadnicach windy składanej montowanych do ramy pojazdu. Utrzymuje platformę i jej
ładunek poprzez połączenie z ramionami podnoszącymi i siłownikami hydraulicznymi.

5

Rozkładana platforma: przenosi ładunek podczas załadunku/rozładunku, podnoszenia/opuszczania. Składa się z części
nieruchomej platformy składanej i punktu odwracania. Jest wyposażony w syntetyczne rolki, aby chronić go przed skrobaniem
ziemi.

5a

Część nieruchoma platformy składanej: wewnętrzna sekcja rozłożonej platformy. Wykonane ze stali lub lekkiego aluminium,
z antypoślizgową powierzchnią roboczą.

5b

Punkt odwrócenia: składana, zewnętrzna sekcja platformy. Wykonany z lekkiego aluminium.

6

Odbojniki platformy składanej L+P: gumowe zderzaki zamontowane od spodu prowadnic windy składanej lub ramy pojazdu,
o którą platforma jest złożona w pozycji do jazdy.

7

Ramiona podnoszące L+P: uruchamiane przez
PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA platformy i jej ładunku.

8

Siłowniki podnoszenia L+P: 2 siłowniki hydrauliczne służące do PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA ramion podnoszących,
platformy i jej ładunku.

9

Siłowniki przechyłu L+P: 2 siłowniki hydrauliczne używane do OTWIERANIA/ZAMYKANIA platformy lub do zmiany jej
nachylenia po otwarciu w pozycji roboczej.

10

Agregat hydrauliczny: zawiera silnik elektryczny napędzający pompę hydrauliczną, zbiornik na olej oraz zawór sterujący.

11

Zewnętrzna skrzynka sterująca: zamontowana w stałej pozycji pod zabudową pojazdu. Zawiera przełączniki elektryczne
umożliwiające operatorowi wykonywanie wszystkich funkcji windy zamykanej PODNIEŚ - OPUŚĆ - ZAMKNIJ (lub ODCHYL W
GÓRĘ) - OTWÓRZ (lub ODCHYL W DÓŁ) - WYSUŃ PLATFORMĘ - WSUŃ PLATFORMĘ.

12

Tylna belka przeciwnajazdowa: platforma windy slider jest certyfikowana jako ochrona przed najazdem zgodnie z przepisami
CE.

13

Środkowy punkt dla maksymalnego załadunku: punkt, do którego zastosowanie ma maksymalna ładowność windy
zamykanej. Poza tym punktem maksymalna ładowność windy zmniejsza się zgodnie z obowiązującymi tabelami obciążeń
znajdującymi się w sekcji 8 zaczynającej się na stronie 30.

hydrauliczne

siłowniki

podnoszenia,

używane

do

Uwaga - wyjaśnienie terminologii
W windach slider:


Platforma jest podnoszona lub opuszczana przez siłowniki podnoszenia, gdy operator aktywuje funkcje PODNIEŚ lub OPUŚĆ



Orientację platformy można dostosować do nachylenia gruntu. Platformę można przechylać w górę lub w dół za pomocą
siłowników przechyłu. Naciśnij przycisk ZAMKNIJ, aby ODCHYLIĆ platformę W GÓRĘ, naciśnij przycisk OTWÓRZ, aby
ODCHYLIĆ platformę W DÓŁ.

DHOLLANDIA
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Platforma jest przesuwana lub rozwijana do pozycji roboczej i przesuwana lub zwijana z powrotem do pozycji jazdy, gdy
operator aktywuje funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ lub WSUŃ PLATFORMĘ.

DH-SM ● POJEDYNCZA PLATFORMA SKŁADANA ● TERMINOLOGIA

DHOLLANDIA
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DH-SKS.20 ● WINDA SLIDER Z PŁASKĄ PLATFORMĄ POZIOMU JAZDY ● TERMINOLOGIA*
Patrz rysunek na stronie poniżej dla części odpowiadających liczbom w tej tabeli
#

Opis

1

Prowadnice windy składanej L+P: profile zamontowane na ramie pojazdu, po których rama podnosząca i platforma toczą się
lub przesuwają z położenia do jazdy pod podwoziem do położenia roboczego na tylnym końcu ramy. DHOLLANDIA oferuje
różne rodzaje prowadnic windy składanej, dopasowane tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka
lub przyczepa/naczepa).

2

System wysuwania windy: przesuwny ruch z punktu #1 jest zazwyczaj napędzany przez silnik elektryczny napędzający koło
zębate i system zębatych stojan lub przez dwufunkcyjny siłownik wsuwu-wysuwu.

3

Wsporniki montażowe L+P: mocują prowadnice windy składanej do ramy pojazdu. DHOLLANDIA oferuje różne rodzaje
wsporników montażowych, dopasowanych tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka lub
przyczepa/naczepa).

4

Rama podnosząca: zawieszona w prowadnicach montowanych do ramy pojazdu. Utrzymuje platformę i jej ładunek poprzez
połączenie z ramionami podnoszącymi i siłownikami hydraulicznymi.

5

Platforma: przenosi ładunek podczas załadunku/rozładunku, podnoszenia/opuszczania.

5a

Najazd tylny lub boczny: 1 rampa ograniczająca ładunek na całej szerokości lub 2 rampy o częściowej szerokości
zamontowane na krawędzi zewnętrznej platformy. W pozycji do jazdy, rampy leżą złożone na powierzchni platformy. Podczas
jazdy w górę i w dół rampy można podnosić i blokować w pozycji pionowej, aby zapobiec spadaniu ładunku z platformy. Na
ziemi rampy mogą być użyte jako rampa dostępu do wwożenia i zwożenia ładunku z platformy. (Zobacz również 9.7
rozpoczynającą się na stronie 45).

5b

Boczny najazd: 2 rampy ograniczające ładunek zamontowane na bocznych krawędziach platformy. W pozycji do jazdy, rampy
leżą złożone na powierzchni platformy. Podczas jazdy w górę i w dół rampy można podnosić i blokować w pozycji pionowej,
aby zapobiec spadaniu ładunku z platformy. Na ziemi rampy mogą być użyte jako rampa dostępu do wwożenia i zwożenia
ładunku z platformy. (Zobacz również 9.7 rozpoczynającą się na stronie 45).

6a

Odbojniki platformy składanej L+P: gumowe zderzaki zamontowane od spodu prowadnic windy składanej lub ramy pojazdu,
o którą platforma jest złożona w pozycji do jazdy.

6b

Ogranicznik ramion podnoszących L+P: (opcjonalnie) zderzaki gumowe zamontowane na spodzie zabudowy pojazdu, na
których ramiona podnośnika są schowane w położeniu do jazdy.

7

Ramiona podnoszące L+P: uruchamiane przez hydrauliczne siłowniki podnoszenia, używane do podnoszenia/opuszczania
platformy i jej ładunku.

8

Siłowniki podnoszenia L+P: 2 siłowniki hydrauliczne służące do PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA ramion podnoszących,
platformy i jej ładunku.

9

Równoległe ramiona L+P: 2 równoległe ramiona, podtrzymujące platformę podczas jazdy w górę i w dół.

10

Agregat hydrauliczny: zawiera silnik elektryczny napędzający pompę hydrauliczną, zbiornik na olej oraz zawór sterujący.

11

Zewnętrzna skrzynka sterująca: zamonowana w stałej pozycji pod zabudową pojazdu. Zawiera przełączniki elektryczne
umożliwiające operatorowi wykonywanie wszystkich funkcji windy zamykanej PODNIEŚ - OPUŚĆ - WYSUŃ PLATFORMĘ WSUŃ PLATFORMĘ.

12

Tylna belka przeciwnajazdowa: platforma windy slider jest certyfikowana jako ochrona przed najazdem zgodnie z przepisami
CE.

13

Środkowy punkt dla maksymalnego załadunku: punkt, do którego zastosowanie ma maksymalna ładowność windy
zamykanej. Poza tym punktem maksymalna ładowność windy zmniejsza się zgodnie z obowiązującymi tabelami obciążeń
znajdującymi się w sekcji 8 od strony 30.

DHOLLANDIA
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DH-SKS.20 ● WINDA SLIDER Z PŁASKĄ PLATFORMĄ DO PRACY W POZIOMIE ● TERMINOLOGIA
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DH-SO.10 / DH-SO7.20 ● WINDA SLIDER PODWÓJNIE SKŁADANA ● TERMINOLOGIA
Patrz rysunek na stronie poniżej dla części odpowiadających liczbom w tej tabeli
#

Opis

1

Prowadnice windy składanej L+P: profile zamontowane na ramie pojazdu, po których rama podnosząca i platforma toczą się
lub przesuwają z położenia do jazdy pod podwoziem do położenia roboczego na tylnym końcu ramy. DHOLLANDIA oferuje
różne rodzaje prowadnic windy składanej, dopasowane tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka
lub przyczepa/naczepa).

2

System wysuwania windy: przesuwny ruch z punktu #1 jest zazwyczaj napędzany przez silnik elektryczny napędzający koło
zębate i system zębatych stojan lub przez dwufunkcyjny siłownik wsuwu-wysuwu.

3

Wsporniki montażowe L+P: mocują prowadnice windy składanej do ramy pojazdu. DHOLLANDIA oferuje różne rodzaje
wsporników montażowych, dopasowanych tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka lub
przyczepa/naczepa).

4

Rama podnosząca: zawieszona w prowadnicach montowanych do ramy pojazdu. Utrzymuje platformę i jej ładunek poprzez
połączenie z ramionami podnoszącymi i siłownikami hydraulicznymi.

5

Rozładana platforma: przenosi ładunek podczas załadunku/rozładunku, podnoszenia/opuszczania. Składa się z sekcji
głównej platformy i punktu odwracania. Jest wyposażony w syntetyczne rolki, aby chronić go przed skrobaniem ziemi.

5a

Część nieruchoma platformy składanej: wewnętrzna sekcja rozłożonej platformy. Wykonana z lekkiego aluminium, z
antypoślizgową powierzchnią roboczą.

5b

Punkt odwrócenia: składana, zewnętrzna sekcja platformy. Wykonany z lekkiego aluminium.

6

Odbojnik platformy składanej L+P: gumowe zderzaki zamontowane od spodu prowadnic windy składanej lub ramy pojazdu,
o którą platforma jest złożona w pozycji do jazdy.

7

Ramiona podnoszące L+P: uruchamiane przez hydrauliczne siłowniki podnoszenia, używane do podnoszenia/opuszczania
platformy i jej ładunku.

8

Siłowniki podnoszenia L+P: 2 siłowniki hydrauliczne służące do PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA ramion podnoszących,
platformy i jej ładunku.

9

Siłowniki przechyłu L+P: 2 siłowniki hydrauliczne używane do OTWIERANIA/ZAMYKANIA platformy lub do zmiany jej
położenia po otwarciu w pozycji roboczej.

10

Agregat hydrauliczny: zawiera silnik elektryczny napędzający pompę hydrauliczną, zbiornik na olej oraz zawór sterujący.

11

Zewnętrzna skrzynka sterująca: zamonowana w stałej pozycji pod zabudową pojazdu. Zawiera przełączniki elektryczne
umożliwiające operatorowi wykonywanie wszystkich funkcji windy zamykanej PODNOSZENIE - OPUSZCZANIE ZAMKNIĘCIE (lub ODCHYLANIE W GÓRĘ) - OTWIERANIE (lub ODCHYLANIE W DÓŁ) - WYSUŃ PLATFORMĘ - WSUŃ
PLATFORMĘ.

12

Środkowy punkt dla maksymalnego załadunku: punkt, do którego zastosowanie ma maksymalna ładowność windy
zamykanej. Poza tym punktem maksymalna ładowność windy zmniejsza się zgodnie z obowiązującymi tabelami obciążeń
znajdującymi się w sekcji 8 od strony 30 niniejszej instrukcji.

13

Tylna belka przeciwnajazdowa: platforma windy slider jest certyfikowana jako ochrona przed najazdem zgodnie z przepisami
CE.

14

Dźwignia otwierająca platformę: ramię z rolką (rolkami) zamontowanymi na ramie podnoszącej, wspomagające rozkładanie
platformy z pozycji do jazdy do pozycji roboczej, a następnie z powrotem do pozycji do jazdy.

15

Ogranicznik krańcowy dla pozycji roboczej w prowadnicach: mechaniczne ograniczniki platformy L+P na prowadnicach
windy składanej, używane do zatrzymywania i wciskania ramy podnoszącej do prawidłowej pozycji roboczej po rozłożeniu
platformy.

16

Krzywka zatrzymująca: przełączniki mechaniczne L+P na ramie podnoszącej, służące do zatrzymywania i wciskania ramy
podnoszącej do właściwej pozycji roboczej po rozłożeniu platformy.

Uwaga - wyjaśnienie terminologii w winadch slider:

DHOLLANDIA
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Platforma jest podnoszona lub opuszczana przez siłowniki podnoszenia, gdy operator aktywuje funkcje PODNIEŚ lub
OPUŚĆ.
Orientację platformy można dostosować do nachylenia gruntu. Platformę można przechylać w górę lub w dół za pomocą
siłowników przechyłu. Naciśnij przycisk ZAMKNIJ, aby przechylić platformę W GÓRĘ, naciśnij przycisk OTWÓRZ, aby
przechylić platformę W DÓŁ.
Platforma jest przesuwana lub rozwijana do pozycji roboczej i przesuwana lub zwijana z powrotem do pozycji jazdy, gdy
operator aktywuje funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ lub WSUŃ PLATFORMĘ.
DH-SO.10 / DH-SO.07.20 ● WINDA SLIDER PODWÓJNIE SKŁADANA ● TERMINOLOGIA

DHOLLANDIA

11

DH-SO6.20 / SO8.20 ● WINDA SLIDER PODWÓJNIE SKŁADANA ● TERMINOLOGIA
Patrz rysunek na stronie poniżej dla części odpowiadających liczbom w tej tabeli
#

Opis

1

Prowadnice windy składanej L+P: profile zamontowane na ramie pojazdu, po których rama podnosząca i platforma toczą się
lub przesuwają z położenia do jazdy pod podwoziem do położenia roboczego na tylnym końcu ramy. DHOLLANDIA oferuje
różne rodzaje prowadnic windy składanej, dopasowane tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka
lub przyczepa/naczepa).

2

System wysuwania windy: przesuwny ruch z punktu #1 jest zazwyczaj napędzany przez silnik elektryczny napędzający koło
zębate i system zębatych stojan lub przez dwufunkcyjny siłownik wsuwu-wysuwu.

3

Wsporniki montażowe L+P: mocują prowadnice windy składanej do ramy pojazdu. DHOLLANDIA oferuje różne rodzaje
wsporników montażowych, dopasowanych tak, aby pozwolić na szybki montaż na różnych typach ram (ciężarówka lub
przyczepa/naczepa).

4

Rama podnosząca: zawieszona w prowadnicach montowanych do ramy pojazdu. Utrzymuje platformę i jej ładunek poprzez
połączenie z ramionami podnoszącymi i siłownikami hydraulicznymi.

5

Rozładana platforma: przenosi ładunek podczas załadunku/rozładunku, podnoszenia/opuszczania. Składa się z sekcji
głównej platformy i punktu odwracania. Jest wyposażona w syntetyczne rolki, aby chronić ją przed skrobaniem ziemi.

5a

Część nieruchoma platformy składanej: wewnętrzna sekcja rozłożonej platformy. Wykonane ze stali, z antypoślizgową
powierzchnią roboczą.

5b

Składana środkowa sekcja: środkowa sekcja platformy wykonana z lekkiego aluminium.

5c

Punkt odwrócenia: składana, zewnętrzna sekcja platformy. Wykonany z lekkiego aluminium.

6

Odbojnik platformy składanej L+P: gumowe zderzaki zamontowane od spodu prowadnic windy składanej lub ramy pojazdu,
o którą platforma jest złożona w pozycji do jazdy.

7

Ramiona podnoszące L+P: uruchamiane przez hydrauliczne siłowniki podnoszenia, używane do podnoszenia/opuszczania
platformy i jej ładunku.

8

Siłowniki podnoszenia L+P: 2 siłowniki hydrauliczne służące do PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA ramion podnoszących,
platformy i jej ładunku.

9

Siłowniki przechyłu L+P: 2 siłowniki hydrauliczne używane do OTWIERANIA/ZAMYKANIA platformy lub do zmiany jej
położenia po otwarciu w pozycji roboczej.

10

Agregat hydrauliczny: zawiera silnik elektryczny napędzający pompę hydrauliczną, zbiornik na olej oraz zawór sterujący.

11

Zewnętrzna skrzynka sterująca: zamonowana w stałej pozycji pod zabudową pojazdu. Zawiera przełączniki elektryczne
umożliwiające operatorowi wykonywanie wszystkich funkcji windy zamykanej PODNOSZENIE - OPUSZCZANIE ZAMKNIĘCIE (lub ODCHYLANIE W GÓRĘ) - OTWIERANIE (lub ODCHYLANIE W DÓŁ) - WYSUŃ PLATFORMĘ - WSUŃ
PLATFORMĘ.

12

Środkowy punkt dla maksymalnego załadunku: punkt, do którego zastosowanie ma maksymalna ładowność windy
zamykanej. Poza tym punktem maksymalna ładowność windy zmniejsza się zgodnie z obowiązującymi tabelami obciążeń
znajdującymi się w sekcji 8 od strony 30 niniejszej instrukcji.

13

Tylna belka przeciwnajazdowa: platforma windy slider jest certyfikowana jako ochrona przed najazdem zgodnie z przepisami
CE.

14

Dźwignia otwierająca platformę: ramię z rolką (rolkami) zamontowanymi na ramie podnośnika, wspomagające rozkładanie
platformy z pozycji do jazdy do pozycji roboczej, a następnie z powrotem do pozycji do jazdy.

15

Ogranicznik krańcowy dla pozycji roboczej w prowadnicach: mechaniczne ograniczniki platformy L+P na prowadnicach
windy składanej, używane do zatrzymywania i wciskania ramy podnoszącej do prawidłowej pozycji roboczej po rozłożeniu
platformy.

16

Krzywka zatrzymująca: przełączniki mechaniczne L+P na ramie podnoszącej, służące do zatrzymywania i wciskania ramy
podnoszącej do właściwej pozycji roboczej po rozłożeniu platformy.

DHOLLANDIA
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Uwaga - wyjaśnienie terminologii
W winadch slider:
 Platforma jest podnoszona lub opuszczana przez siłowniki podnoszenia, gdy operator aktywuje funkcje PODNIEŚ lub OPUŚĆ
 Orientację platformy można dostosować do nachylenia gruntu. Platformę można przechylać w górę lub w dół za pomocą
siłowników przechyłu. Naciśnij przycisk ZAMKNIJ, aby przechylić platformę W GÓRĘ, naciśnij przycisk OTWÓRZ, aby
przechylić platformę W DÓŁ.
 Platforma jest przesuwana lub rozwijana do pozycji roboczej i przesuwana lub zwijana z powrotem do pozycji jazdy, gdy
operator aktywuje funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ lub WSUŃ PLATFORMĘ.
DH-SO6.20 / DH-SO.08.20 ● WINDA SLIDER PODWÓJNIE SKŁADANA ● TERMINOLOGIA

DHOLLANDIA
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6.2

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Winda zamykana DHOLLANDIA jest wyposażona w wiele urządzeń zabezpieczających w celu zapewnienia, że ładunek może być
załadowany i rozładowany z maksymalnym bezpieczeństwem dla operatora, przypadkowych osób postronnych i samego ładunku.
Następujące urządzenia zabezpieczające są wbudowane lub zalecane w większości wind zamykanych:


Elektryczne zawory bezpieczeństwa zamontowane na wszystkich
siłownikach [norma]. Zawory bezpieczeństwa blokują olej w siłownikach
hydraulicznych, dopóki nie są zasilane energią elektryczną. Celem jest
zabezpieczenie platformy w pozycji do jazdy podczas jazdy lub w
dowolnym innym ustalonym położeniu w przypadku przypadkowej awarii
rury hydraulicznej (natychmiast po zwolnieniu elementów sterowania
elektrycznego).
Zawory bezpieczeństwa DHOLLANDIA są wyposażone w ręczne
sterowanie awaryjne, umożliwiające operatorowi lub pracownikowi
naprawy ręczne otwarcie zaworu w przypadku awarii elektrycznej (patrz
INSTRUKCJA PRZEGLĄDÓW I NAPRAW).



Mechaniczna blokada (blokady) platformy [opcjonalnie]. DHOLLANDIA
oferuje opcjonalnie mechaniczną blokadę (blokady) platformy, aby
dodatkowo zabezpieczyć platformę w pozycji do jazdy w przypadku
przypadkowej utraty ciśnienia hydraulicznego.



Ciśnieniowy zawór przelewowy [norma]. Urządzenie bezpieczeństwa zintegrowane z agregatem pompowym, umożliwiające
producentowi i instalatorowi windy zamykanej ograniczenie rzeczywistego udźwigu do maksymalnej nominalnej ładowności windy
oraz ochronę przed przeciążeniem podczas PODNOSZENIA.



Zawór kompensujący ciśnienie [norma]. Zawory przepływowe są zintegrowane w obwodach hydraulicznych, aby zapewnić
opuszczenie platformy przy bezpiecznej prędkości, zarówno pustą, jak i w stanie pełnego obciążenia.



Oznaczenie punktu środkowego maksymalnej ładowności [norma].
Windy zamykane nie są zaprojektowane tak, aby podnosić i opuszczać
ciężary odpowiadające ich maksymalnej ładowności na całej powierzchni
platformy. Maksymalna ładowność znamionowa obowiązuje tylko w
określonej odległości lub „punkcie środkowym maksymalnej ładowności” za
zabudową pojazdu. Za tym punktem zaznaczonym na platformie
maksymalna bezpieczna ładowność windy zmniejsza się zgodnie ze
wykresami udźwigu dostarczonymi z windą zamykaną. Zobacz również
sekcję 8 zaczynającą się na stronie 30, aby sprawdzić wykresy udźwigu
oraz poprawne procedury ładowania.



Oburęczny panel sterujący [norma]. W zewnętrznym sterowniku
zamontowanym w stałej pozycji z boku zabudowy pojazdu, wszystkie
funkcje są uruchamiane za pomocą przełącznika sterującego i przełącznika
bezpieczeństwa. Obowiązkowe użycie 2 rąk w celu uruchomienia różnych
funkcji podnoszenia chroni operatora przed zmiażdżeniem głowy, kończyn
lub górnej części ciała między PODNOSZONĄ lub ZAMYKANĄ platformą
a tylną ramą zabudowy pojazdu.

DHOLLANDIA
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Włącznik windy slider [min. 1 obowiązkowy]. W zależności od konfiguracji
zasilanie elektryczne windy slider jest włączane/wyłączane za pomocą:
1. Wyłącznik kabinowy (dostarczony przez producenta ciężarówki lub
DHOLLANDIA [opcja OAE503.2]). Ten przełącznik umożliwia
operatorowi włączenie/wyłączenie zasilania sterowania do
zewnętrznej skrzynki sterującej. Jeśli jest wyposażony w czujnik
położenia [opcja OAE202], wysyła również sygnał, informując czy
platforma jest złożona w położeniu do jazdy czy pozostawiona otwarta.
2. Główny wyłącznikzintegrowany z zewnętrzną skrzynką kontrolną
[opcjonalnie].
Ten
przełącznik
umożliwia
operatorowi
włączenie/wyłączenie zasilania głównego akumulatora do windy slider.
Jeśli to możliwe, operator MUSI wyłączyć główny wyłącznik
akumulatora po każdym użyciu windy slider.
3. Kombinacja obu.



Bezpieczniki [norma]. Bezpiecznik 15A dla elektrycznego obwodu sterującego jest zamontowany w agregacie hydraulicznym i
zewnętrznej skrzynce sterującej (dla większości typów). Bezpiecznik 150-250 A dla obwodu głównego akumulatora elektrycznego
jest dostarczany przez producenta ciężarówki lub przez DHOLLANDIA. Oba bezpieczniki chronią obwody elektryczne przed
zwarciami i skokami natężenia prądu.



Ochrona palców i stóp przed zmiażdżeniem i odcinaniem [min. 1
obowiązkowa]. Norma EN1756-1 windy slider i instrukcje montażu
DHOLLANDIA zapewniają szereg rozwiązań, które zapobiegają
zmiażdżeniu palców u stóp lub stopy między wewnętrzną krawędzią
platformy wznoszącej się platformy a tylną belką poprzeczną podłogi
załadowczej. Należy przewidzieć co najmniej 1 takie rozwiązanie,
zamówione od DHOLLANDIA lub wydane podczas instalacji. Zapoznaj się
z instrukcją instalacji FIT-ELEC-OPTION w najnowszej wersji. W razie
wątpliwości skontaktuj się z DHOLLANDIA. Dane kontaktowe znajdują się
na stronie 3.



Sterowanie nożne [opcjonalne]. Zobacz również poprzedni punkt.
Sterowniki nożne montowane na platformie (2 przyciski lub 4 przyciski)
unieruchamiają stopy operatora w bezpiecznej pozycji na platformie i
chronią go przed zmiażdżeniem palców u stóp lub stóp między wewnętrzną
krawędzią platformy podnoszącej się platformy a tylną belką poprzeczną
podłogi załadowczej.

 Ograniczniki przechyłu [opcjonalne]. Jeżeli platforma ma na celu
PODNOSZENIE i OPUSZCZANIE ładunków, których nie można
zahamować ani zabezpieczyć ich konstrukcją lub sposobem transportu,
platforma MUSI być wyposażona w ograniczniki przechyłu, które
zapobiegają przypadkowemu stoczeniu się ładunku z platformy i uderzeniu
operatora lub osób postronnych. DHOLLANDIA oferuje różnorodne
ograniczniki przechyłu, które można zamontować w pobliżu zewnętrznej
krawędzi platformy lub na pośrednich odległościach.

DHOLLANDIA
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Widoczność rozłożonej platformy [min. 1 obowiązkowa]. Każda
platforma wystająca poza końce pojazdu MUSI być wyraźnie widoczna ze
wszystkich dostępnych stron w dzień i w nocy. Sprawdź obowiązujące
przepisy krajowe lub lokalne, ponieważ mogą one być bardzo
rygorystyczne pod względem zastosowania, wielkości i rodzaju
stosowanych środków. Widoczność platformy można zoptymalizować
poprzez:
1. Odblaskowa taśma do znakowania nałożona na boki platformy
[norma] zastosowana podczas instalacji
2. Flagi platformy [opcja OAT020 - 023], zamontowane na spodzie
platformy, w pobliżu zewnętrznej krawędzi platformy
3. Dwustronne migające światełka na platformie [opcja OAE200],
zamontowane na powierzchni platformy, w pobliżu zewnętrznej
krawędzi platformy
4. Stożki ostrzegawcze (2 lub 4) [ławo dostępne] umieszczone wokół
obszaru roboczego platformy
5. Kombinacja 2 lub więcej z powyższych. Powyższe środki mają różną
wydajność w zależności od kierunku podejścia i warunków
oświetleniowych (np. jasne światło słoneczne w porównaniu do
ciemności w nocy). DHOLLANDIA zdecydowanie zaleca połączenie 2
lub 3 środków na wszystkie możliwości.



Barierki boczne [opcjonalne]. Barierki boczne MUSZĄ być montowane
przy wszystkich zastosowaniach, przy których istnieje znaczące ryzyko, że
operator może spaść z platformy i doznać obrażeń ciała. Są one
obowiązkowe powyżej 2 m wysokości podnoszenia.
Barierki boczne można kupić wraz z windą slider przy początkowym
zamówieniu lub można je później kupić i doposażyć windę. Są one
dostępne w wielu rodzajach, aby zaspokoić szczególne potrzeby dla wielu
różnych zastosowań. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą DHOLLANDIA
w celu uzyskania dalszych informacji. Dane kontaktowe znajdują się na
stronie 3.



Naklejki [norma]. Winda slider jest dostarczana z wieloma naklejkami
operacyjnymi, wykresami udźwigu i naklejkami bezpieczeństwa, z których
większość należy zastosować na zabudowę pojazdu podczas montażu.
Naklejki te należy zawsze utrzymywać w czystości i czytelności oraz
wymieniać w razie potrzeby.
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7 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWANIA WINDY SLIDER
7.1


NIE UŻYWAJ WINDY ZAŁADOWCZEJ BEZ ODPOWIEDNICH SZKOLEŃ Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI
Winda slider DHOLLANDIA służy wyłącznie do załadunku i rozładunku towarów przewożonych pojazdem ciężarowym, w
granicach odpowiedniej tabeli obciążeń, zgodnie z instrukcjami dla operatora i instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej
instrukcji.

OSTRZEŻENIE


Niewłaściwe korzystanie z windy załadunkowej naraża operatora i inne osoby na znaczące ryzyko poważnych obrażeń ciała i
śmierci.



Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała operatora i osób postronnych, korzystanie z windy załadowczej jest
ograniczone do wykwalifikowanych operatorów, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni oraz znają i rozumieją pełną treść
niniejszej instrukcji.



Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci, OPERATOR MUSI ZACHOWAĆ WSZYSTKIE POLECENIA
INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH W TEJ SEKCJI I CAŁEJ INSTRUKCJI przed i podczas
obsługi windy zamykanej.



Operator powinien przestrzegać wszystkich innych zasad i procedur mających zastosowanie do sytuacji na stanowisku pracy, w
tym przepisów BHP, przepisów drogowych i ruchu drogowego, a także procedur firmowych. Operator nie powinien używać windy
załadowczej, jeśli nie może jej używać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i instrukcjami.



Operator musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

7.2

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
 Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, operator musi nosić odpowiednią odzież roboczą. NIGDY nie noś luźnych ubrań,
które mogą zostać uwięzione w ruchomych częściach windy załadowczej. ZAWSZE należy nosić profesjonalne obuwie ochronne,
rękawice ochronne i ochronę oczu. Rekomendowane jest noszenie kasku.
Zalecana

Zobowiązane

 Poślizgnięcie się (i upadek) może spowodować poważne obrażenia ciała i śmierć. Aby zapobiec obrażeniom przez poślizgnięcie się:
o
ZAWSZE noś profesjonalne obuwie ochronne z dobrą antypoślizgową podeszwą.
o
NIE używaj windy, jeśli jest pokryta śniegiem, błotem, brudem, śmieciami, płynami lub innymi substancjami.
o
Nie biegaj po platformie
 Potknięcie się (i upadek) może spowodować poważne obrażenia ciała i śmierć. Aby zapobiegać obrażeniom w wyniku potknięcia:
o
NIE WOLNO używać platformy windy zamykanej jako stopnia. NIGDY nie należy pozostawiać windy
zamykanej bez nadzoru w częściowo rozłożonej pozycji.
o
Przez cały czas zwracaj uwagę na wystające przedmioty na powierzchni platformy (np. światła platformy,
ograniczniki przechyłu i ich dźwignie, ciała obce itp...).
o
Nie biegaj po platformie.
 Upadek z platformy może spowodować poważne obrażenia ciała i śmierć. Aby zapobiec obrażeniom przez upadek:
o
Upewnij się, że Twoje stopy stoją stabilnie i że utrzymujesz 3-punktowy kontakt z podłożem. Zobacz 7.4 na
stronie 24.
o
Używaj barierek bocznych tam, gdzie to możliwe. Zobacz 7.4 na stronie 24.
o
NIGDY nie ruszaj pojazdem, gdy ktoś stoi na platformie lub wewnątrz zabudowy pojazdu.
o
NIGDY nie należy używać platformy jako podwyższonej platformy roboczej.

DHOLLANDIA
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OSTRZEŻENIE


Przed uruchomieniem windy slider należy bezpiecznie zaparkować pojazd na poziomym i twardym podłożu, zaciągnąć
hamulec postojowy i wyłączyć silnik. Zamknij tylne drzwi i zablokuj wszystkie ruchome części zabudowy pojazdu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych.



Upewnij się, że pojazd nie może się przewrócić po położeniu dużego ciężaru na platformie. Jeśli pojazd lub winda slider są
wyposażone w mechaniczne lub hydrauliczne podpory stabilizujące, rozłóż je przed otwarciem platformy. Upewnij się, że
podpory stabilizujące są ustawione na równym, twardym podłożu. W przypadku miękkiego terenu (piasek, żwir) należy
zastosować solidne bloki podporowe pod podporami stabilizującymi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych.



Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub
śmierci, które mogą wynikać z zaparkowania innych
pojazdów, ZAWSZE należy zachować bezpieczną
odległość 16 stóp lub 5 metrów między tyłem ciężarówki a
następnym pojazdem.



Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub
śmierci, ZAWSZE upewnij się, że platforma jest dobrze
widoczna dla innych osób ze wszystkich kierunków
zbliżania się. DHOLLANDIA zaleca stosowanie 4 stożków
ostrzegawczych, rozmieszczonych wokół obszaru
roboczego platformy. [Sprawdź uwagę poniżej).



Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub
śmierci, upewnij się, że strefa pracy jest wystarczająco
oświetlona.

UWAGA
DHOLLANDIA oferuje opcjonalne światełka migające i flagi montowane na platformie, aby platforma była bardziej widoczna dla
innych osób. Proszę odwiedzić www.dhollandia.com lub skontaktować się z krajowym dystrybutorem DHOLLANDIA, aby uzyskać
więcej informacji. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 3.

DHOLLANDIA

18

OSTRZEŻENIE


Podczas załadunku lub rozładunku w doku załadunkowym. Upewnij się, że
nie uderzysz w ścianę windą lub nadwoziem. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób
postronnych.



Przed zwolnieniem mechanicznej blokady platformy (jeśli jest w
wyposażeniu) i użyciem windy slider, sprawdź, czy można bezpiecznie
korzystać z windy zamykanej. Podejmij środki ostrożności, aby zapewnić
własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób postronnych i innych
osób w ruchu drogowym. Oczyść obszar roboczy z wszelkich przedmiotów,
które mogą potencjalnie utrudniać ruch windy slider. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć
operatora lub osób postronnych.



Przed każdym użyciem sprawdź stan windy slider. Jeśli wystąpi jakikolwiek
niebezpieczny stan lub zauważone zostaną nietypowe odgłosy lub ruchy,
NIE używaj windy załadowczej i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
DHOLLANDIA w celu naprawy. Zobacz procedury „kontroli przed podróżą”
zaczynające się od strony 28.



Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich naklejek ostrzegawczych, piktogramów i instrukcji umieszczonych na windzie slider.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Nie wolno używać windy slider, jeśli operator jest pod wpływem alkoholu, jego zmysły są upośledzone lub jest w jakikolwiek
inny sposób rozproszony. NIGDY nie używaj telefonu ani urządzeń mobilnych podczas obsługi windy slider.



Winda zamykana powinna być obsługiwana wyłącznie za pomocą oryginalnych jednostek sterujących. Obsługa windy
zamykanej z nieautoryzowanymi jednostkami sterującymi zwiększa ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora lub
osób postronnych.



Ograniczyć obsługę windy slider do jednego operatora. Obsługa windy załadowczej przez więcej niż jednego operatora naraz
może powodować zamieszanie i zwiększać ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci.



Aby zapobiec uderzeniu ludzi przez platformę, przedmiotom spadającym z platformy, zaczepieniu o punkty zaczepienia lub
pochwyceniu przez ruchome części windy slider:
 Zachowaj kontrolę wzrokową nad całym obszarem roboczym windy slider i jej platformą, w tym obszarem
BEZPOŚREDNIO ZA i POD platformą.

 NIE WOLNO pozostawiać innych osób w pobliżu windy załadowczej i jej platformy. CAŁY CZAS NALEŻY
UPEWNIAĆ SIĘ, ŻE NIKT NIE STAJE POD LUB W ZASIĘGU PORUSZAJĄCEJ SIĘ PLATFORMY.


Podczas rozładunku z zabudowy pojazdu na platformę
ZAWSZE wypychaj ładunek na zewnątrz, aby ładunek
cię nie uderzył. NIGDY nie ciągnij ładunku z pojazdu na
platformę. Wyciąganie ładunku z pojazdu może
spowodować upadek z platformy, powodując poważne
obrażenia lub śmierć.



Jeśli zostanie wypchnięty zbyt daleko, ładunek może
spaść z platformy i spowodować poważne obrażenia
ciała lub śmierć innych osób. Otwórz rollstopy przed
wypchnięciem ładunku. Jeśli nie są dostępne, pchaj
ładunek powoli, sprawdzając zewnętrzne krawędzie
platformy.

DHOLLANDIA
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W przypadku ładunku na kołach przed uruchomieniem
windy załączyć hamulce kół wózków, wagoników i
maszyn (jeśli są dostępne).



Ładunek musi być ZAWSZE zabezpieczony podczas
podnoszenia lub opuszczania windy, aby zapobiec
przesuwaniu się i zjeżdżaniu z krawędzi platformy.
Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku zwiększy ryzyko
poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora lub
osób postronnych.



Korzystając z podnośnika do palet, opuść i oprzyj
paletę lub ładunek na powierzchni platformy przed
uruchomieniem windy załadunkowej.



W przypadku ładunków, które mogą się ześlizgnąć, wymagane jest stosowanie oryginalnych rollstopów DHOLLANDIA lub
odpowiedniego alternatywnego urządzenia zabezpieczającego. Podczas ruchu platformy ładunek nie może się poruszać.
Zobacz 9.11 zaczynający się na stronie 59 dot. prawidłowego użycia oryginalnych rollstopów DHOLLANDIA.



NIGDY nie pozostawiaj windy bez nadzoru w pozycji otwartej. Przed pozostawieniem pojazdu bez nadzoru zamknij drzwi
pojazdu, schowaj platformę w pozycji do jazdy i WYŁĄCZ główny wyłącznik w sterowniku zewnętrznym (jeśli jest w
wyposażeniu) lub przełącznik w kabinie pojazdu. Pozostawienie windy slider w pozycji otwartej bez nadzoru może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć nieświadomych osób postronnych. Zobacz 9.6 - 9.9 zaczynające się na
stronie 41 dla instrukcji dotyczących prawidłowego ustawienia platformy w pozycji do jazdy.



NIGDY nie należy przemieszczać pojazdu z windą slider w pozycji otwartej, chyba że zastosowanie do tego polecenia niesie
ze sobą inne ważne ryzyko. ZAWSZE zamykaj i zabezpieczaj drzwi pojazdu, chowaj windę załadunkową w pozycji jazdy i
WYŁĄCZAJ główny wyłącznik w sterowniku zewnętrznym (jeśli jest w wyposażeniu) lub wyłącznik kabinowy. Jeśli takowa jest
na wyposażeniu, zamknij mechaniczną blokadę platformy po złożeniu platformy do pozycji do jazdy. Niewłaściwe
umieszczenie windy slider w położeniu do jazdy przed pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Wyjątek: manewry mające na celu cofnięcie pojazdu do rampy załadunkowej lub od niej odjechanie są wyłączone z wyżej
wymienionego zakazu. Zdecydowanie zaleca się, aby operatorzy flot przeprowadzili analizę ryzyka specyficzną dla danego
miejsca i odpowiednio przekazali instrukcje swoim kierowcom. Po zaakceptowaniu przez kierownictwo BHP określonych
miejsc lub aplikacji, manewry z otwartą platformą muszą być nadzorowane przez innego pracownika lub kontrolowane innymi
środkami, takimi jak kamera cofania i system czujników.



Korzystanie z windy slider w pobliżu ruchu samochodowego może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć na skutek
uderzenia przez inny pojazd. Podczas obsługi windy slider na ulicy lub parkingu lub w jej pobliżu należy unikać ruchu
drogowego. ZAWSZE pamiętaj, aby wyraźnie wskazać innym kierowcom, że winda slider jest w użyciu. DHOLLANDIA zaleca
stosowanie stożków ostrzegawczych, aby wyraźnie wskazać kierowcom, że winda jest obsługiwana. Gdy winda załadowcza
działa w pobliżu ruchu drogowego, noś odzież roboczą w dobrze widocznych kolorach i kamizelkę odblaskową.



NIE podnosić windy przy częściowo otwartych tylnych drzwiach. Może to spowodować uszkodzenie drzwi lub platformy windy
slider, a także może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora lub osób postronnych.



Przede wszystkim NALEŻY STOSOWAĆ ZASADY DOBREGO ROZSĄDKU podczas obsługi windy slider. NIE uruchamiaj
windy slider, dopóki treść tej instrukcji nie zostanie przeczytana i w pełni zrozumiana. Nieprawidłowe użycie windy załadowczej
zwiększa ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora i osób postronnych.

DHOLLANDIA
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UWAGA


Najważniejsze instrukcje bezpieczeństwa i obsługi są podsumowane w filmie video dot.
produktu, który można obejrzeć online pod adresem:
http://www.dhollandia.com/uservideo/SM-US-2017-01



Zapoznaj się z tymi instrukcjami przed uruchomieniem windy zamykanej DHOLLANDIA.

UWAGA


Instrukcje bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku zostały opracowane z myślą o przeciętnym, powszechnym użyciu windy
slider.



W przypadku określonych zastosowań lub warunków pracy odpowiednie mogą być inne instrukcje, aby osiągnąć wyższy
poziom bezpieczeństwa. Jeśli istnieją przeciwwskazania, dział zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy klienta musi
przeprowadzić formalną analizę ryzyka, a kierowcy i operatorzy muszą opublikować procedury bezpiecznej pracy.
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7.3


NIEBEZPIECZNE STREFY, RYZYKO ZMIAŻDŻENIA I OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH ŚCINANIEM
Na platformie i wokół niej znajdują się 4 główne strefy niebezpieczne, które mogą być niebezpieczne dla operatora i innych osób
w pobliżu:
Poprawna pozycja operatora
Niebezpieczna strefa

OSTRZEŻENIE
❶

Uderzenie platformy lub ruchomych części
windy slider spowoduje poważne obrażenia
ciała lub śmierć. Aby zapobiec uderzeniu
ludzi przez platformę, przedmiotom
spadającym z platformy, zaczepieniu o
punkty zaczepienia lub pochwyceniu przez
ruchome części windy slider:

1. ZAWSZE trzymaj się z dala od obszaru
ruchu platformy.

 Zachowaj kontrolę wzrokową nad
całym obszarem roboczym windy
slider, w tym obszarem bezpośrednio
za i pod platformą;
 NIE WOLNO pozwalać żadnej osobie
na stanie w pobliżu windy slider i jej
platformy. Przez cały czas upewnij
się, że nikt nie stoi pod ruchomą
platformą i jej ładunkiem ani w jej
zasięgu.

❶

❷
2. Uważaj na strefę zgniatania między
opuszczaną platformą a podłożem.

OSTRZEŻENIE
Opuszczenie pustej lub całkowicie
załadowanej platformy na swoje nogi może
spowodować poważne obrażenia ciała.
Aby zapobiec zmiażdżeniu lub obcięciu
stóp przez opuszczaną platformę:
 Zachowaj kontrolę wzrokową nad
całym obszarem roboczym windy
slider, w tym obszarem bezpośrednio
za i pod platformą;
 Podczas obsługi windy załadowczej z
pozycji na ziemi ZAWSZE stój z boku
zabudowy pojazdu, w bezpiecznej
odległości co najmniej 50 cm od
ruchomej platformy.
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❸

OSTRZEŻENIE

3. Uważaj na strefę zgniatania między
podnoszoną platformą a podłogą pojazdu.

❹

Jeśli operator na platformie stoi zbyt
blisko wewnętrznej krawędzi platformy,
wystające palce mogą zostać
zmiażdżone lub ścięte między
podnoszoną platformą a podłogą
pojazdu. Może to spowodować
poważne obrażenia ciała.



Dlatego podczas obsługi windy
załadowczej z pozycji na platformie
ZAWSZE należy stać w bezpiecznej
odległości min. 25 cm od wewnętrznej
krawędzi platformy.



NIGDY nie sięgaj ponad platformą i
ruchomymi częściami windy zamykanej
podczas próby obsługi windy. ZAWSZE
trzymaj głowę, kończyny i ciało z dala
od ruchomej platformy i innych punktów
przycięcia.

OSTRZEŻENIE

4. Uważaj na strefę zgniatania między
wsuwającą się platformą a tylną ramą
nadwozia pojazdu.

DHOLLANDIA
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Jeżeli operator wejdzie w strefę
między wsuwającą się platforme a
tylną ramą zabudowy pojazdu głową,
górną częścią ciała lub kończynami,
wystające części ciała mogą zostać
uderzone, zmiażdżone lub ścięte
przez wsuwającą się platformę.
Spowoduje to poważne obrażenia
ciała lub śmierć.



Dlatego podczas wsuwania platformy
w pozycji do jazdy ZAWSZE stój
obiema stopami na ziemi w,
bezpiecznej pozycji operatora z boku
nadwozia i ZAWSZE utrzymuj głowę,
kończyny i górną część ciała z dala od
niebezpiecznej przestrzeni między
platformą oraz tylną rama nadwozia
pojazdu.



NIGDY nie sięgaj ponad platformą i
ruchomymi częściami windy slider
podczas próby obsługi windy.
ZAWSZE trzymaj głowę, kończyny i
ciało z dala od ruchomej platformy i
innych punktów przycięcia.

OSTRZEŻENIE
Operator lub inne osoby zbliżające się zbyt blisko tych stref zagrożenia ryzykują poważne obrażenia ciała lub
śmierć przez przyszpilenie, zgniecenie lub ścinanie kończyn, górnej części ciała lub głowy. Aby zapobiec tym
zagrożeniom:
 ZAWSZE trzymaj się z dala od zakresu ruchu platformy i ruchomych części windy slider;
 Trzymaj ręce, stopy i górną część ciała z dala od punktów ściskających i ruchomych części windy
załadowczej;
 NIE WOLNO pozwalać żadnej innej osobie na stanie w pobliżu windy slider i jej platformy.

7.4

BEZPIECZNA POZYCJA OPERATORA



Instrukcje dotyczące bezpiecznej pozycji operatora mają na celu
wymuszenie, aby operator stał w bezpiecznej pozycji przed i
podczas obsługi slider oraz był chroniony przed ryzykiem
zmiażdżenia i ścinania, jak opisano w rozdziale 7.3 zaczynając od
strony 22.



Sterownik zewnętrezny: strefa tuż przed zamontowanym z boku
sterownikiem zewnętrznym, wyposażonym w obowiązkową
obsługę oburęczną, jest jedynym miejscem, z którego operator
może bezpiecznie OTWIERAĆ i ZAMYKAĆ platformę. Z tej pozycji
można również bezpiecznie OPUSZCZAĆ i PODNOSIĆ,
WYSUWAĆ i WSUWAĆ platformę.

 Dodatkowe sterowniki: operator może również OPUSZCZAĆ i
PODNOSIĆ platformę za pomocą dodatkowych elementów
sterujących. Operator musi zachować szczególną ostrożność
podczas opuszczania lub podnoszenia platformy za pomocą
pomocniczych elementów sterujących i musi upewnić się, że
odbywa się to z bezpiecznej pozycji. Zastosowanie pomocniczych
elementów sterujących z niewłaściwej pozycji znacznie zwiększa
ryzyko zmiażdżenia lub przycięcia palców u nóg, kończyn, głowy i
górnej części ciała, a także śmierci.



Operator może również OPUSZCZAĊ i PODNOSIĆ platformę za
pomocą przycisków sterowania nożnego montowanych na
platformie (opcjonalnie), które wymuszają pozycję obu stóp
operatora na platformie. Operator musi zachować szczególną
ostrożność podczas korzystania ze sterowania nożnego
montowanego na platformie, aby uniknąć upadku z platformy.
ZAWSZE utrzymuj 3 punkty kontaktu (patrz poniżej).
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Dodatkowe sterowanie ręczne z kablem spiralnym należy stosować tylko w następujących warunkach (1):

25 cm
25 cm
40 cm

40 cm

Na platformie, z bezpiecznej pozycji
operatora o powierzchni co najmniej 40 cm
x 40 cm kwadratowych, wyraźnie i trwale
oznaczonej w odległości co najmniej 25 cm
od strefy zagrożenia między platformą a
tyłem podłogi pojazdu. Utrzymuj 3 punkty
kontaktu (patrz poniżej).

50 cm

Wewnątrz zabudowy pojazdu, z
bezpiecznej
pozycji
operatora
o
powierzchni co najmniej 40 cm x 40 cm
kwadratowych, wyraźnie i trwale
oznaczonej w odległości co najmniej 25 cm
od strefy zagrożenia między platformą a
tyłem podłogi pojazdu.

Na ziemi, z bezpiecznego miejsca
operatora w odległości co najmniej 50 cm
od bocznej krawędzi platformy.

(1) Uwaga: Norma CE EN1756-1 sugeruje szereg innych, mniej typowych rozwiązań zapewniających wystarczającą ochronę przed zmiażdżeniem
i przyciśnięciem palców stóp i stóp, takich jak osłona stopy na zawiasach lub wyłącznik odcinający. Zapoznaj się z najnowszą wersją instrukcji
montażu DHOLLANDIA FIT-ELEC-OPTION lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą DHOLLANDIA, aby uzyskać więcej informacji. Dane
kontaktowe znajdują się na stronie 3.



Zamontowany sterownik wewnętrzny należy stosować
wyłącznie w zabudowie pojazdu z bezpiecznej pozycji
operatora o powierzchni co najmniej 40 cm x 40 cm
kwadratowej, wyraźnie i trwale oznaczonej w odległości co
najmniej 25 cm od strefy zagrożenia między platformą a
tyłem podłogi pojazdu (patrz 3 w 7.3 zaczynającej się na
stronie 22). Sterownik wewnętrzny NIGDY nie powinien być
używany z pozycji na platformie.



Oznaczone pozycje operatora na platformie muszą być
zawsze wolne. Zabrania się umieszczania ładunku na tych
wydzielonych obszarach.



Zasilanie dowolnego z dodatkowych sterowników
(ręcznych lub nożnych montowanych na platformie) należy
podłączyć do i uzależnić od przełącznika bezpieczeństwa
w sterowniku zewnętrznym. Aktywacja dodatkowych
sterowników musi dezaktywować funkcje sterownika
zewnętrznego.



80 cm
25 cm

40 cm

Zabrania się omijania lub modyfikowania jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa windy slider. Jeśli aktywacja sterownika
zewnętrznego nie dezaktywuje dodatkowych sterowników, przestań korzystać z windy slider i skontaktuj się z autoryzowanym
agentem DHOLLANDIA w celu naprawy.

OSTRZEŻENIE


Stojąc przed lub za ładunkiem, operator może zostać zepchnięty z platformy lub zmiażdżony między poruszającym się
ładunkiem a tylną ramą nadwozia pojazdu, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Aby zapobiec temu zagrożeniu, ZAWSZE należy stawać z boku ładunku, NIGDY z przodu lub z tyłu.

DHOLLANDIA
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OSTRZEŻENIE
 Nie stojąc stabilnie, operator na
platformie ryzykuje poważne obrażenia
lub śmierć w wyniku upadku.
 Podczas jazdy na platformie ZAWSZE
upewnij się, że Twoje stopy są stabilne,
i ZAWSZE utrzymuj 3 punkty kontaktu,
jak pokazano na rysunku po prawej
stronie.
Uwaga: te 3 punkty styku zwykle obejmują 2 stopy ustawione solidnie
na platformie oraz uchwyt przymocowany do tylnej ramy zabudowy
pojazdu.

❸
❷
❶

 Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci w wyniku upadku, DHOLLANDIA zaleca stosowanie
barierek bocznych wzdłuż odsłoniętych krawędzi platformy windy slider. Barierki boczne można kupić wraz z windą
slider przy początkowym zamówieniu lub można je później kupić i doposażyć windę. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.dhollandia.com lub kontaktując się z krajowym dystrybutorem DHOLLANDIA. Dane
kontaktowe znajdują się na stronie 3.

Przykład: składane poręcze bezpieczeństwa

DHOLLANDIA

Przykład: zdejmowane poręcze boczne
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7.5


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRACY PRZY ZAŁADUNKU DOKÓW
Podczas korzystania z pojazdu w pobliżu rampy załadunkowej postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

OSTRZEŻENIE


Nieprawidłowe użycie windy slider może spowodować uszkodzenie, przedwczesne zużycie lub awarię windy zamykanej oraz
zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci operatora i innych osób w pobliżu.



Aby zmaksymalizować trwałość, zapewnić długoterminową niezawodność windy slider oraz chronić operatorów i osoby
postronne przed poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, operator musi przestrzegać poniższych instrukcji załadunku i
procedur bezpieczeństwa pracy.



Podczas pracy przy rampie załadunkowej platformę należy bezpiecznie przechowywać w pozycji do jazdy, aby uniknąć
uszkodzenia. Przenieś ładunek bezpośrednio z rampy na podłogę pojazdu (lub w drugą stronę).



Pamiętaj, aby cofać się powoli, aby uniknąć silnego uderzenia windy slider w rampę załadunkową. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie windy slider lub płyty przedłużającej, zderzaków dokujących i zabudowy
pojazdu.



Zabrania się używania składanej platformy jako mostku przejazdowego między podłogą pojazdu a rampą załadunkową. Platformę
należy bezpiecznie przechowywać w pozycji do jazdy, aby uniknąć uszkodzenia.

UWAGA




Podczas cofania pojazdu z windą slider do rampy załadunkowej ZAWSZE należy upewnić się, że między dolną częścią windy
slider a podłożem jest wystarczający prześwit.
ZAWSZE cofaj powoli i unikaj silnego uderzenia rampy w windę slider.
Cofanie przy niewystarczającym prześwicie lub zbyt mocnym uderzeniu w rampę może spowodować poważne uszkodzenie
windy.

DHOLLANDIA
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7.6

ZALECANA CODZIENNA KONTROLA PRZED WYJAZDEM W TRASĘ

OSTRZEŻENIE


Korzystanie z windy slider, która jest uszkodzona lub niewłaściwie serwisowana, może narazić operatora i osoby postronne na
poważne ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci.



Aby uniknąć tego ryzyka, przed pierwszym użyciem każdego dnia należy sprawdzić windę slider. Upewnij się, że wszystkie
systemy bezpieczeństwa i wszystkie funkcje działają poprawnie i że nie jest wymagana konserwacja ani naprawa.



Jeśli wystąpią jakiekolwiek niebezpieczne warunki użytkowania lub zauważone zostaną nietypowe dźwięki lub ruchy, NIE
UŻYWAJ windy slider i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem DHOLLANDIA w celu natychmiastowej naprawy.



NIE ukrywaj żadnych wypadków ani uszkodzeń; może być to niebezpieczne dla ciebie, twoich współpracowników i innych osób.

UWAGA
Autoryzowanych agentów serwisowych DHOLLANDIA można znaleźć na stronie www.dhollandia.com lub dzwoniąc do
regionalnego dystrybutora DHOLLANDIA. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 3.
Przed uruchomieniem windy załadowczej operator musi przeprowadzić następującą codzienną kontrolę przed wyjazdem.
Zachowaj ostrożność: trzymaj się z daleka od obszaru bezpośrednio za platformą podczas codziennej kontroli przed
wyjazdem.

 Natychmiast wymień brakujące, zużyte lub nieczytelne naklejki ostrzegawcze. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 3.
 Upewnij się, że przełącznik kabiny i/lub główny wyłącznik akumulatora w sterowniku zewnętrznym odpowiednio się włączają
i wyłączają.

 Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany, główny bezpiecznik jest w dobrym stanie, a złącza na zaciskach







akumulatora są wolne od korozji i szczelne.
Sprawdź ogólny stan sterownika zewnętrznego i jego przełączników. Potwierdź, że wszystkie przełączniki (oprócz włącznika
kabinowego WŁ./WYŁ.) szybko zwalniają po zwolnieniu do położenia neutralnego.
Sprawdź ogólny stan kabli wchodzących do różnych sterowników oraz kabli do agregatu hydraulicznego. Upewnij się, że
kable nie są starte, poluzowane lub uszkodzone.
Sprawdź ogólny stan przewodu od sterownika zewnętrznego do agregatu hydraulicznego. Upewnij się, że przewód nie jest
starty, poluzowany lub uszkodzony. Upewnij się, że nie zaczepi się o wsporniki montażowe prowadnic windy slider ani innych
elementów montażowych podwozia lub zabudowy pojazdu.
Upewnij się, że pokrywa agregatu hydraulicznego jest prawidłowo zainstalowana i zabezpieczona.
Sprawdź agregat hydrauliczny i system wysuwania windy (zwykle silnik elektryczny) pod kątem widocznych wycieków oleju.
Sprawdź ogólny stan prowadnic windy slider i systemu wysuwania windy (zwykle zespół zębatki i wałka zębatego). Poszukaj
pęknięć lub deformacji w materiale i spoinach. Upewnij się, że ograniczniki platformy na zewnętrznym końcu prowadnic windy
slider są dokręcone.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 9 zaczynającej się na stronie 33, aby otworzyć i opuścić platformę na ziemię, i
kontynuuj kontrole:

 Sprawdzić wzrokowo ogólny stan belki windy, ramion windy i płyt montażowych do podwozia pojazdu. Poszukaj pęknięć lub
deformacji w materiale i spoinach. Upewnij się, że skręcane płyty montażowe są dokręcone do ramy.

 Upewnij się, że wszystkie sworznie są odpowiednio zablokowane i zabezpieczone.
 Sprawdź wzrokowo ogólny stan platformy. Poszukaj pęknięć lub deformacji w materiale i spoinach. Jeśli tak, upewnij się, że
opcjonalne elementy zamontowane na platformie działają poprawnie (rollstopy ograniczniki przechyłu, sterowanie nożne,
migające światła ostrzegawcze).
 Sprawdź ogólny stan dodatkowych sterowników i ich przełączników. Potwierdź, że wszystkie przełączniki szybko puszczają
po zwolnieniu do położenia neutralnego. W przypadku sterowania ręcznego za pomocą kabla spiralnego sprawdź kabel
spiralny pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
 Upewnij się, że bezpieczna pozycja operatora i punkt środkowy maksymalnego ładunku są wyraźnie oznaczone na platformie.
 Upewnij się, że powierzchnia platformy jest czysta i można do niej bezpiecznie dotrzeć. Wytrzyj śnieg, błoto, brud,
zanieczyszczenia lub śliskie płyny. Upewnij się, że nosisz obuwie ochronne z dobrą antypoślizgową podeszwą.
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 Sprawdź siłowniki podnoszenia i przechyłu oraz system wysuwania windy (zwykle silnik hydrauliczny), ich zawory blokujące
i złączki pod kątem widocznych wycieków oleju. Skontroluj przewody hydrauliczne i złączki do agegatu hydraulicznego.
Upewnij się, że wszystkie przewody i rurki hydrauliczne są nieuszkodzone, nigdzie nie ściśnięte ani przetarte i odpowiednio
zabezpieczone opaskami zaciskowymi. Sprawdź, czy nie są widoczne wycieki oleju.
Wykonaj wszystkie ruchy na nieobciążonej platformie kilka razy za pomocą wszystkich dostępnych sterowników. Wskazówki
można znaleźć w instrukcji obsługi.

 Upewnij się, że wszystkie ruchy odbywają się płynnie i cicho, bez szarpnięć i nietypowych dźwięków. Podczas funkcji
PODNOSZENIA i POCHYLANIA W GÓRĘ powinien być słyszalny tylko dźwięk silnika elektrycznego w jednostce pompy.
Podczas WYSUWANIA lub WSUWANIA powinien być słyszalny tylko dźwięk silnika elektrycznego w agregacie
hydraulicznym oraz napęd zębatki i wałka zębatego.
Pamiętaj: jeśli jakakolwiek część kontroli przed wyjazdem ujawni potrzebę serwisu lub naprawy
 NIE UŻYWAJ windy slider, dopóki nie zostanie serwisowana lub naprawiona przez wykwalifikowanego
technika serwisu.
 Wyłącz poprzez główny wyłącznik lub wyłącznik kabinowy

7.7

ZNACZENIE ZAPOBIEGAWCZYCH PRZEGLĄDÓW

UWAGA


Kompetentne i regularne przeglądy zapobiegawcze mają zasadnicze znaczenie dla niezawodności działania windy slider, a
także dla bezpieczeństwa operatora i wszystkich osób postronnych.



Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanych przedstawicieli serwisu
DHOLLANDIA i przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych DHOLLANDIA.



Szczegółowe instrukcje dotyczące okresowej konserwacji znajdują się w oddzielnej INSTRUKCJI PRZEGLĄDÓW I NAPRAW.



Jeżeli winda slider nie może zostać naprawiona natychmiast w przypadku awarii, należy ją wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć
przed nieuprawnionym użyciem.



Winda slider ustawiona w pozycji do jazdy za pomocą urządzeń zewnętrznych (wózek widłowy, suwnica itp.) nie jest obsługiwana
przez siłowniki hydrauliczne. Po zwolnieniu mechanicznej blokady platformy platforma i mechanizm podnoszący spadną
swobodnie, bez żadnej możliwości zatrzymania upadku za pomocą zwykłych elementów sterujących.

OSTRZEŻENIE
Uderzenie spadającej platformy spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć. Aby zmniejszyć
ryzyko obrażeń:
 Zamknij blokadę platformy (jeśli jest dostępna) i zastosuj dodatkowe środki, aby
unieruchomić platformę [patrz Uwaga poniżej].
 Przymocuj wyraźne i dobrze widoczne ostrzeżenie do platformy i zewnętrznego sterownika.
 Ostrzeż swojego przełożonego i wycofaj pojazd z eksploatacji.
 Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu DHOLLANDIA w celu naprawy
windy załadowczej przed dalszym użyciem.


Uwaga: przykładami dodatkowych środków są dodatkowe zabezpieczenie blokady platformy (jeśli jest dostępne) lub
zabezpieczenie platformy za pomocą pasów, wciągników itp.



Aby ponownie otworzyć windę slider, ponownie użyj zewnętrznego urządzenia (wózek widłowy, suwnica bramowa itp.), aby
uzyskać dodatkowe wsparcie. Lub napraw najpierw awarię, skontroluj układ hydrauliczny i zwolnij blokady platformy po
zadowalającym wyniku zbadania szczelności układu hydraulicznego. Postępuj zgodnie z INSTRUKCJĄ PRZEGLĄDÓW I
NAPRAW dla wszystkich prac konserwacyjnych i napraw.

DHOLLANDIA
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8 SCHEMATY ZAŁADUNKU I PRAWIDŁOWE PROCEDURY ŁADOWANIA

UWAGA


Windy slider NIE są zaprojektowane tak, aby PODNOSIĆ/OPUSZCZAĆ ciężary odpowiadające ich maksymalnej
ładowności na całej powierzchni platformy. Maksymalna ładowność znamionowa obowiązuje w określonej odległości od lub
w środku cięźkości ładunku za zabudową pojazdu. Za tym punktem zaznaczonym na platformie maksymalna bezpieczna
ładowność windy zmniejsza się zgodnie z poniższymi wykresami udźwigu.



Podczas PODNOSZENIA winda slider jest zwykle chroniona przed przeciążeniem przez ciśnieniowy zawór przelewowy w
obwodzie hydraulicznym. Większość zdarzeń przeciążenia i wynikających z nich uszkodzeń ma miejsce, gdy OPUSZCZA SIĘ
ładunek.

OSTRZEŻENIE





Przeładowanie oraz niewłaściwy załadunek i rozładunek windy slider znacząco narażają operatora i osoby postronne na
poważne obrażenia ciała lub śmierci. Takie warunki spowodują również przedwczesne zużycie i uszkodzenie windy slider lub
awarię windy slider.



Dlatego ważne jest, aby operator przestrzegał maksymalnej pojemności znamionowej i przestrzegał instrukcji załadunku i tabeli
obciążeń z wielką starannością.



DHOLLANDIA zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe wynikające z przeładowywania
platformy.
Maksymalny udźwig to maksymalna masa, jaką winda załadowcza może unieść w następujących najlepszych możliwych
okolicznościach:
 środek ciężkości ładunku stoi nie dalej niż wyznaczony punkt maksymalnego obciążenia windy slider, oznaczony na
powierzchni platformy,
 ładunek stoi pośrodku między ramionami windy i jest w równej odległości od obu stron platformy.
DOBRZE
ZAWSZE ustaw
ładunek jak
najbliżej tyłu
pojazdu, w
pobliżu
wewnętrznej
krawędzi
platformy.

ŹLE
NIGDY nie
ustawiaj ładunku
na krawędzi
zewnętrznej
platformy.



Należy unikać nierównego załadunku po jednej stronie platformy. Ograniczyć ładunek do 50% maksymalnej
ładowności znamionowej przy ładowaniu tylko z jednej strony platformy.

ŹLE
NIGDY nie ładuj
tylko z jednej
strony platformy.
Lub ograniczaj
obciążenie do
50% maksymalnej
ładowności
znamionowej.
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DOBRZE
ZAWSZE ustawiaj
ładunek w
punkcie pośrodku
między
ramionami
podnośnika.
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Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze spada w dół zgodnie z wykresami udźwigu. Następujący rodzaj naklejek tabeli
obciążeń jest dostarczany wraz z windą slider i należy go odpowiednio przestrzegać.

OSTRZEŻENIE


Przeładowanie oraz niewłaściwy załadunek i rozładunek windy załadowczej znacząco narażają operatora i osoby postronne na
poważne obrażenia ciała lub śmierci. Takie warunki spowodują również przedwczesne zużycie i uszkodzenie windy slider lub
awarię windy slider.



Zwróć uwagę, aby unikać ukrytych sytuacji przeciążenia, jak pokazano w poniższych przykładach. Poważne obrażenia ciała lub
śmierć mogą wynikać z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń.

PRZECIĄŻENIE

PRZECIĄŻENIE


NIGDY nie pozwalaj, aby
ładunek
wystawał
poza
zewnętrzną krawędź lub
boczne krawędzie platformy.

DHOLLANDIA



NIGDY nie pozwalaj, aby koła podnośnika paletowego wystawały lub opadały
poza zewnętrzną lub boczne krawędzie platformy. Podnośnik paletowy i jego
ładunek należy trzymać na powierzchni platformy, jak najbliżej wewnętrznej
krawędzi platformy. Opuść i oprzyj paletę lub ładunek na powierzchni platformy,
aby zapobiec zmianie jej pozycji podczas podnoszenia i opuszczania.
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OSTRZEŻENIE
Opuść i oprzyj paletę lub ładunek na powierzchni
platformy, aby zapobiec zmianie jej pozycji podczas
podnoszenia i opuszczania.

PRZECIĄŻENIE



NIGDY nie upuszczaj ładunku na platformę (np. za
pomocą wózka widłowego, suwnicy itp.). Wpływ
zrzucenia ładunku jest znacznie większy niż ciężar
nominalny ładunku i może spowodować poważne
uszkodzenie windy slider.



NIGDY nie wjeżdżaj wózkiem widłowym na platformę. Wjechanie wózkiem widłowym na platformę może spowodować poważne
uszkodzenia konstrukcji, potencjalnie niewidoczne dla operatora na pierwszy rzut oka. Dalsze korzystanie z przeciążonej lub
uszkodzonej platformy może narazić operatora i osoby postronne na poważne ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci.
PRZECIĄŻENIE



NIGDY nie próbuj zgarniać platformą
sypkiego materiału (np. piasku, żwiru, skał
itp.) z ziemi, próbować go przesuwać lub
podnosić/opuszczać na platformie.



NIGDY
nie
używaj
platformy
do
wyrównywania powierzchni ziemi ani do
przepychania lub ciągnięcia ładunków lub
materiału przy pomocy platformy. NIGDY nie
używaj platformy do przenoszenia śniegu lub
innych śmieci.
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9 INSTRUKCJA OBSŁUGI - ZASADY I PROCEDURY
9.1


AUTOMATYCZNY PRZECHYŁ DO POZIOMU PODŁOŻA
Windy slider DH-S* są wyposażone w 2 siłowniki przechyłu. Po uruchomieniu platformy umożliwiają operatorowi dostosowanie
orientacji platformy do nachylenia gruntu i maksymalizację stabilności ładunku na platformie.
Winda slider bez siłowników przechyłu



Winda slider z siłownikami przechyłu

DH-S * zostały zaprojektowane jako windy slider z poziomą osią z
automatycznym przechylaniem do poziomu gruntu. Oznacza to, że:
Podczas opuszczania w dół platforma pozostaje pozioma z podłogą
pojazdu w dół, dopóki platforma nie dotknie podłoża. Następnie
platforma automatycznie pochyli się w dół do pozycji roboczej, która
umożliwia załadunek i rozładunek, gdy przytrzymane zostaną
przyciski W DÓŁ.
Po naciśnięciu przycisku (przycisków) W GÓRĘ w celu podniesienia
platformy z podłoża, najpierw przechyli się ona z opuszczonej pozycji
na ziemi do pozycji poziomej, a następnie będzie kontynuować jazdę
w pozycji poziomej do podłogi pojazdu.



Przechylanie na poziomie podłoża NIE wymaga aktywacji dodatkowego
przycisku pochylania, jak jest to wymagane w przypadku różnych
konkurencyjnych produktów.



Automatyczne przechylanie zawiera „pamięć”: orientacja platformy
(ustawiona przez operatora po otwarciu platformy) jest automatycznie
powtarzana przy każdym nowym cyklu W GÓRĘ. Ta orientacja jest
powtarzana lub „zapamiętywana”.

UWAGA
Automatycznego pochylania należy używać z dodatkowymi sterownikami, które pozwalają tylko na W GÓRĘ/W DÓŁ: sterowanie
nożne, 2-przyciskowe ręczne przyciski do sterowania, 2-przyciskowe zamontowane przyciski wewnętrzne. DHOLLANDIA
zdecydowanie odradza korzystanie z 3-przyciskowych lub 4-przyciskowych sterowników ręcznych, które umożliwiłyby również
ODCHYLANIE platformy w GÓRĘ i W DÓŁ.

OSTRZEŻENIE


Używanie 3-przyciskowych lub 4-przyciskowych urządzeń sterujących (w tym OTWÓRZ/ZAMKNIJ lub
ODCHYL) może powodować zamieszanie i błędy.



W przypadku niewłaściwego użycia lub z niebezpiecznej pozycji operatora użycie takich elementów
sterujących może spowodować uszkodzenie windy slider i może doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała lub śmierci operatora i osób postronnych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas
korzystania z dodatkowego sterowania ręcznego z funkcją pochylania. (Zobacz również 9.4
rozpoczynającą się na stronie 38).
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9.2

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SIŁOWNIKÓW PRZECHYŁU



Naklejka EF0581.B.EN jest zwykle przymocowana z boku nadwozia pojazdu. Upewnij się, że rozumiesz znaczenie tej naklejki i
zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas obsługi windy slider.



Gdy platforma jest załadowana, kąt pochylenia platformy
może być o kilka stopni niższa niż wtedy, gdy platforma jest
pusta, ze względu na ugięcie zawieszenia pojazdu, pewne
ugięcie podwozia pojazdu i tolerancje w samej windzie
zamykanej.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE


Ugięcie platformy może spowodować niestabilność
ładunku na platformie, a następnie spadek ładunku z
platformy. Może to narazić operatora i osoby postronne na
duże ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci.



W związku z tym spodziewaj się ugięcia platformy.



Zrekompensuj ugięcie platformy, ustawiając kąt o kilka
stopni wyżej niż zamierzony kąt orientacja [uwaga]
podczas otwierania platformy.

Uwaga: zamierzona orientacja nie zawsze jest pozioma, może
zależeć od nachylenia gruntu. [Zobacz 9.1 na stronie 33].

9.3

Dostosuj skok platformy, aby skompensować
ugięcie, zanim ładunek zostanie umieszczony
na platformie
DHOLLANDIA • EF0581.B.EN

STEROWNIK ZEWNĘTRZNY



Wszystkie obrazy, piktogramy i naklejki w tym podręczniku
przedstawiają wersję dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie, ze
sterownikiem zewnętrznym zamontowanym po prawej stronie
pojazdu.



DHOLLANDIA oferuje różne sterowniki, dostarczane zgodnie ze
specyfikacją klienta. Skontaktuj się z krajowym dystrybutorem
DHOLLANDIA, aby uzyskać więcej informacji przed zamówieniem
windy slider. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 3.



Wszystkie standardowe zewnętrzne systemy sterowania są
wyposażone w obowiązkową obsługę oburęczną i są zamontowane
z boku zabudowy pojazdu w celu:
1. uniemożliwienia operatorowi stania za platformą podczas
rozkładania platformy, co może doprowadzić do poważnych
obrażeń lub śmierci w wyniku zmiażdżenia.
2. zapobiegać zmiażdżeniu przez operatora jego kończyn, górnej
części ciała lub głowy między platformą a tylną ramą pojazdu
podczas podnoszenia lub zamykania platformy.
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Najpopularniejsze modele są przedstawione poniżej. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem DHOLLANDIA, aby uzyskać
instrukcje dotyczące obsługi innych modeli lub modeli z różnymi opcjami, przed uruchomieniem windy slider. Dane kontaktowe
znajdują się na stronie 3.
Sterownik zewnętrzny typu joystick
(ref. OAE030.BT)

Obróć w prawo i przytrzymaj, aby aktywować joystick

❸

Obróć w lewo, aby włączyć kontrolę pomocniczą

❶

❷

❹

Obróć w prawo, aby WŁĄCZYĆ zasilanie akumulatora
Obróć w lewo, aby WYŁĄCZYĆ zasilanie akumulatora

1

Joystick obsługuje funkcje W GÓRĘ – W DÓŁ - ZAMKNIJ (= SAMOPOZIOMOWANIE) - OTWÓRZ (= DOCHODZENIE DO
PODŁOŻA).

2

Środkowy obrotowy przełącznik obsługuje funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ - WSUŃ PLATFORMĘ.

3

Obrotowy przełącznik bezpieczeństwa aby aktywować joystick i przełącznik obrotowy do wysuwania/wsuwania platformy;
lub aby przełączyć na sterowanie pomocnicze.

4

Główny wyłącznik (opcjonalnie) do włączania/wyłączania głównego zasilania z akumulatora do agregatu hydraulicznego
slider.



Zatrzyma windę slider w nagłych wypadkach, stwarzających zagrożenie dla operatora lub osoby postronnej.
Zatrzyma windę slider i zmniejszy ryzyko uszkodzenia agregatu hydraulicznego, jeśli cewka silnika zawiesi się, a silnik
będzie działał w sposób ciągły (uszkodzony przycisk sterujący lub styk, zwarcie cewki silnika przez niskie napięcie).
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Arktyczny sterownik zewnętrzny (ref. OAE041.BP)

Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować przyciski sterownika
zewnętrznego

❸

❶

❹
❷

Zwolnij, aby przełączyć na dodatkowy sterownik

Obróć w prawo, aby WŁĄCZYĆ zasilanie akumulatora
Obróć w lewo, aby WYŁĄCZYĆ zasilanie akumulatora

1

Przyciski obsługują funkcje W GÓRĘ – W DÓŁ - ZAMKNIJ (= SAMOPOZIOMOWANIE) - OTWÓRZ (= DOCHODZENIE
DO PODŁOŻA).

2

Przyciski obsługują funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ - WSUŃ PLATFORMĘ.

3

Przełącznik bezpieczeństwa uruchamia przyciski lub przełącza na dodatkowe sterowniki.

4

Główny wyłącznik (opcjonalnie) do włączania/wyłączania głownego zasilania z akumulatora do agregatu hydraulicznego
windy slider.


Zatrzyma windę slider w nagłych wypadkach, stwarzających zagrożenie dla operatora lub osoby postronnej.



Zatrzyma windę slider i zmniejszy ryzyko uszkodzenia agregatu hydraulicznego, jeśli cewka silnika zawiesi się, a silnik
będzie działał w sposób ciągły (uszkodzony przycisk sterujący lub styk, zwarcie cewki silnika przez niskie napięcie).
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Podpory hydrauliczne (ref. OAH01...)
Gdy winda załadowcza jest wyposażona w hydrauliczne podpory stabilizujące,
powyższe sterowniki są uzupełnione obrotowym przełącznikiem, który opuszcza
podpory lub podnosi je.
1

Włącznik zawierający funkcje OPUŚĆ PODPORY - PODNIEŚ PODPORY

❶
O jednostkach OAE030…

DHOLLANDIA

O jednostkach OAE041…
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9.4

NAJPOPULARNIEJSZE DODATKOWE STEROWNIKI



DHOLLANDIA oferuje różnego rodzaju pomocnicze elementy sterujące, dostarczane zgodnie ze specyfikacją klienta. Skontaktuj
się ze swoim krajowym dystrybutorem DHOLLANDIA, aby uzyskać więcej informacji przed zamówieniem windy slider. Dane
kontaktowe znajdują się na stronie 3.



Najpopularniejsze opcje są przedstawione poniżej. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem DHOLLANDIA, aby uzyskać
instrukcje dotyczące obsługi innych modeli lub modeli z różnymi konfiguracjami, przed uruchomieniem windy slider. Dane
kontaktowe znajdują się na stronie 3.

OSTRZEŻENIE


Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń operatora lub osób postronnych, dodatkowych sterowników należy używać wyłącznie z
bezpiecznego miejsca operatora na platformie lub obok niej, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa opisanymi w rozdziale 7
zaczynającym się na stronie 17.



Każdy operator na platformie musi stać z dala od strefy zgniotu między podnoszoną platformą a tyłem podłogi pojazdu.



Każdy operator na poziomie gruntu musi stać z dala od strefy zgniotu między opuszczaną platformą a gruntem.



Trzymaj głowę, dłonie i stopy z dala od punktów ściśnięcia i ruchomych części. Przez cały czas uważaj na możliwość
zaczepienia się dłoni, stóp i głowy.



NIGDY nie noś luźnej odzieży podczas pracy lub stania w pobliżu windy, ponieważ zwiększa to ryzyko poważnych obrażeń
ciała i śmierci.



ZAWSZE należy pamiętać o ruchu drogowym podczas korzystania z elementów sterujących do obsługi windy slider.



Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych.
2-przyciskowe sterowanie ręczne ze spiralnym kablem
(ref. OAE001)

2-przyciskowy sterownik wewnętrzny
(ref. OAE003 / OAE005 / OAE012)

4-przyciskowe sterowanie nożne na platformie
(ref. OAE060 / OAE064)

2-przyciskowe sterowanie nożne na platformie
(ref. OAE067)
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Sterowniki z przełącznikiem samopowracającym
(ref. OAE015.O)

Sterowniki z przełącznikiem samopowracającym
(ref. OAE015.B.O)

OSTRZEŻENIE


Ręczne 3-przyciskowe lub 4-przyciskowe elementy sterujące, umożliwiające operatorowi
OTWIERANIE/PRZECHYLANIE W DÓŁ i ZAMYKANIE/PRZECHYLANIE W GÓRĘ, platformą można
obsługiwać z niebezpiecznej dla operatora pozycji.



W przypadku korzystania z nich z niebezpiecznej dla operatora pozycji korzystanie z takich ręcznych
elementów sterujących naraża operatora na duże ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci. Aby
zapobiec temu ryzyku:
 NIGDY NIE OTWIERAJ platformy, stojąc za nią lub w jej zasięgu.
 NIGDY NIE ZAMYKAJ platformy, stojąc blisko strefy zgniotu między zamykaną platformą a tylną ramą
zabudowy pojazdu.
 Używaj ręcznych 3-przyciskowych lub 4-przyciskowych elementów sterowania z najwyższą
ostrożnością.



DHOLLANDIA zdecydowanie odradza korzystanie z ręcznych sterowników na 3 lub 4 przyciski. Powinny
być używane tylko po odpowiedniej analizie ryzyka dokonanej przez właściciela pojazdu lub jego
upoważnionego kierownika ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pod nadzorem wydanych przez nich
bezpiecznych praktyk pracy.

UWAGA
Windy slider są wyposażone w automatyczny przechył do poziomu gruntu (patrz 9.1 na stronie 33), obsługiwane z funkcji W DÓŁ i
W GÓRĘ sterowników pokazanych w tym rozdziale. Ręczne 3-przyciskowe elementy sterujące NIE są potrzebne do przechylania
platformy do poziomu ziemi.
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9.5


WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ŹRÓDŁA ZASILANIA
W zależności od konfiguracji zasilanie dla windy slider można włączać/wyłączać za pomocą wyłącznika kabinowego, głównego
wyłącznika akumulatora lub kombinacji obu.

Wyłącznik kabinowy

Główny wyłącznik

przykład

Obróć w prawo, aby WŁĄCZYĆ zasilanie akumulatora
Obróć w lewo, aby WYŁĄCZYĆ zasilanie akumulatora
Jeśli jest wyposażony w opcję OAE503.1 lub OAE503.2:
Naciśnij przycisk, aby WŁĄCZYĆ zasilanie windy (włączona lampka kontrolna)
Naciśnij przycisk, aby WYŁĄCZYĆ zasilanie windy (lampka kontrolna wyłączona)
Jeśli winda zamykana jest wyposażona w przełącznik położenia platformy OAE202 i opcję OAE503.2,
lampkę sygnalizacyjną można skonfigurować tak, aby włączała się, jeśli platforma nie jest w położeniu
do jazdy.

UWAGA
W przypadku połączonego systemu (główny wyłącznik akumulatora i wyłącznik kabinowy) oba muszą być włączone, aby uruchomić
windę załadowczą. Wyłączenie tylko jednego z dwóch spowoduje dezaktywację windy slider, ale zdecydowanie zaleca się
wyłączenie obu. NIGDY nie należy pozostawiać włączonym głównego wyłącznika akumulatora, gdy winda slider nie jest używana.
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40

9.6

OBSŁUGA DH-S* Z POJEDYNCZĄ PLATFORMĄ SKŁADANĄ



Sekcje 9.3 - 9.4 zaczynające się od strony 34 wyjaśniają, w jaki sposób aktywowane są różne funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ –
W DÓŁ – W GÓRĘ - WSUŃ PLATFORMĘ - PRZECHYLANIE W GÓRĘ (= ZAMKNIJ) - PRZECHYLANIE W DÓŁ (= OTWÓRZ)
są uruchamiane za pomocą różnych rodzajów sterowników. W tej sekcji wyjaśniono, w jakiej kolejności należy obsługiwać DH-S
* i jakie kroki należy wykonać.



Pokazane obrazy odnoszą się do naklejek z instrukcjami o nr ref. EF0619.EN, zwykle przymocowanych z boku zabudowy pojazdu.
Zobacz również sekcję 10 zaczynającą się od strony 61.
Wysuwanie i uruchomienie platformy

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z
instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z
WSZYSTKIMI
instrukcjami
bezpieczeństwa i obsługi.

Włączyć zasilanie elektryczne do windy Przestrzegaj
wszystkich
instrukcji
załadowczej (wyłącznik kabinowy lub bezpieczeństwa i otwórz blokadę
wyłącznik główny akumulatora w platformy (jeśli jest w wyposażeniu).
sterowniku zewnętrznym lub oba, jeśli są
dostępne oba).

OPUŚĆ platformę, aby odsunąć ją od WYSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe Ręcznie rozłóż część otwieraną, aby
odbojników (zwykle ok. 25 cm).
ograniczniki platformy na tylnym końcu przekształcić platformę w jedną płaską
prowadnic windy składanej.
powierzchnię ładunkową.

Jeśli są na wyposażeniu, OPUŚĆ Dostosuj
kąt
platformy,
aby
mechaniczne lub hydrauliczne podpory skompensować
nachylenie
gruntu
stabilizujące do pozycji roboczej.
[zobacz 9.1 na stronie 33] oraz ugięcie
platformy pod ładunkiem [zobacz 9.2
strona 34].
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Wybierz sterownik zewnętrzny lub
dodatkowy sterownik, aby kontynuować
[zobacz 9.3 – 9.4 zaczynające się na
stronie 34].

y

Ładowanie i rozładowywanie

OPUŚĆ platformę na ziemię. Na ziemi
użyj AUTOMATYCZNEGO PRZECHYŁU,
aby dostosować platformę do poziomu
gruntu.

UNIEŚ platformę nad ziemię. Użyj
AUTOMATYCZNEGO PRZECHYŁU, aby
przywrócić platformę do orientacji
poziomej. Podczas jazdy na platformie
NIE umieszczaj stóp poza wewnętrzną
krawędzią platformy.

Jadąc na platformie upewnij się, że stoisz
min. 25 cm od wewnętrznej krawędzi
platformy, upewnij się, że opierasz się na
solidnej powierzchni i ZAWSZE utrzymuj
3 punkty kontaktu. [see 7.4 on page 24].

NIGDY nie wciągaj ładunku z pojazdu na platformę. ZAWSZE go Przed podnoszeniem lub opuszczaniem ładunków upewnij się,
wypychaj. Wyciąganie ładunku z pojazdu może spowodować że ładunki są zabezpieczone na powierzchni platformy. Uźyj
upadek z platformy i poważne obrażenia lub śmierć.
rollstopów (jeśli są na wyposażeniu), opuścić ładunek na
podnośniku paletowym na platformie, wyrównać lub
unieruchomić ładunek za pomocą odpowiedniego urządzenia
zabezpieczającego.

Zawsze upewnij się, że przestrzegasz OPUŚĆ platformę na ziemię. Na ziemi
wykresów udźwigu i instrukcji.
użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby
dostosować
platformę od poziomu gruntu.
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UNIEŚ platformę nad ziemię. Użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby przywrócić platformę do orientacji
poziomej.

Składanie, wsuwanie i pozycja do jazdy platformy

Jeśli są na wyposażeniu, PODNIEŚ OPUŚĆ lub PODNIEŚ platformę na Ręcznie złóż część otwieraną platformyj.
mechaniczne lub hydrauliczne podpory wysokość, która umożliwia zamknięcie
stabilizujące do pozycji do jazdy.
ruchomej części platformy; zwykle tuż
nad poziomem podłoża.

WSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe
ograniczniki platformy na przednim końcu
prowadnic windy składanej. Wybierz
odpowiednią wysokość do wsunięcia,
przy czym upewnij się, źe:



PODNIEŚ platformę ponad odbojniki Jeśli jest na wyposażeniu, włącz blokadę
platformy składanej. Aby uniknąć platformy.
uszkodzenia platformy, zwolnij przyciski,
gdy tylko usłyszysz, że w agregacie
hydraulicznym powstaje nadciśnienie.

Platforma nie ciągnie się po ziemi.
Platforma nie uderza w zderzaki.

UWAGA
Aby chronić platformę i powstrzymać uszkodzenia zderzaków:

Odłącz zasilanie elektryczne do windy
slider (wyłącznik kabinowy lub główny
wyłącznik akumulatora w sterowniku
zewnętrznym lub oba, jeśli są dostępne
oba). Zamknij pokrywę sterownika.
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Najpierw OPUŚĆ platformę przed WYSUNIĘCIEM.



WSUWAJĄC ją z powrotem do środka, ustaw ją w przybliżeniu na
połowie wysokości między podłożem a spodem prowadnic windy
składanej, aby platforma nie ciągnęła się i nie ocierała o powierzchnię
ziemi;
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 W dowolnym momencie podczas operacji zwolnij aktywowane przyciski, aby zatrzymać ruch platformy. Dodatkowo

przekręcenie głównego wyłącznika (jeśli jest w wyposażeniu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
spowoduje wyłączenie zasilania elektrycznego windy slider.

UWAGA
 Najważniejsze instrukcje bezpieczeństwa i obsługi są podsumowane w filmie video dot. produktu,
który można obejrzeć online pod adresem:
http://www.dhollandia.com/uservideo/SM-US-2017-01



Zapoznaj się z tymi instrukcjami przed uruchomieniem windy slider DHOLLANDIA.

DHOLLANDIA
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9.7

OBSŁUGA WINDY SLIDER Z PŁASKĄ PLATFORMĄ DH-SKS*



DH-SKS.20 są wyposażone w płaską platformę i jedynie ruch poziomy (brak automatycznego przechylania na poziomie podłoża).
Platforma pozostaje pozioma przez cały ruch W GÓRĘ i W DÓŁ.



W przeciwieństwie do 9.3 na stronie 34, rozdział 9.7 jest przedstawiony dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie, z głownym
sterownikiem zewnętrznym po lewej stronie pojazdu.



Sekcje 9.3 - 9.4 zaczynające się od strony 34 wyjaśniają, w jaki sposób aktywowane są różne funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ –
W DÓŁ – W GÓRĘ - WSUŃ PLATFORMĘ za pomocą różnych rodzajów sterowników. W tej sekcji wyjaśniono, w jakiej kolejności
należy obsługiwać DHSKS i jakie kroki należy wykonać.



Pokazane obrazy odnoszą się do naklejek z instrukcjami o nr ref. EF0621.EN, zwykle przymocowanych z boku zabudowy pojazdu.
Zobacz również sekcję 10 zaczynającą się od strony 61.
Wysuwanie i uruchaminaie platformy

Zapoznaj się z instrukcją obsługi
Włączyć zasilanie elektryczne do windy
przed rozpoczęciem. Stosuj się do załadowczej (wyłącznik kabinowy lub
WSZYSTKICH instrukcji
wyłącznik główny akumulatora w
bezpieczeństwa i obsługi.
sterowniku zewnętrznym lub oba, jeśli są
dostępne oba).

OPUŚĆ platformę, aby odsunąć ją od
odbojników (zwykle ok. 20 cm). Upewnij
się, że barierki boczne i rampy składane
(jeśli są w wyposażeniu), nie mogą
pozostać zaczepione za zderzakiem.

WYSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe ograniczniki platformy Jeśli są na wyposażeniu, ręcznie rozłóż barierki boczne i
na tylnym końcu prowadnic windy składanej.
zabezpiecz je w pozycji pionowej.

Jeśli jest na wyposażeniu, ręcznie rozłóż
składaną
rampę.
W większości
konstrukcji tylne rampy są złożone na
wierzchu bocznych ramp.

DHOLLANDIA

Wybierz sterownik zewnętrzny lub
dodatkowy sterownik, aby kontynuować
[zobacz 9.3 – 9.4 zaczynające się na
stronie 34].
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Ładowanie i rozładowywanie

Przed podnoszeniem lub opuszczaniem ładunków upewnij się, OPUŚĆ platformę na ziemię.
że ładunki są zabezpieczone na powierzchni platformy. Otwórz
składaną rampę lub rollstopy (jeśli są na wyposażeniu), opuścić
ładunek na podnośniku paletowym na platformie, wyrównać lub
unieruchomić ładunek za pomocą odpowiedniego urządzenia
zabezpieczającego.

UNIEŚ platformę nad ziemię. Na wysokości podłogi usłyszysz Jadąc na platformie upewnij się, że stoisz min. 25 cm od
powstające nadciśnienie w układzie hydraulicznym. Następnie wewnętrznej krawędzi platformy, upewnij się, że opierasz się na
zwolnij przyciski sterujące.
solidnej powierzchni i ZAWSZE utrzymuj 3 punkty kontaktu.
[zobacz 7.4 strona 24].

NIGDY nie ciągnij ładunku z pojazdu na platformę. ZAWSZE go Zawsze upewnij się, że przestrzegasz wykresów udźwigu i
wypychaj. Wyciąganie ładunku z pojazdu może spowodować instrukcji.
upadek z platformy i poważne obrażenia lub śmierć.

DHOLLANDIA
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Składanie, wsuwanie i pozycja do jazdy platformy

OPUŚĆ lub PODNIEŚ platformę do ok. 20 cm nad ziemią.

Jeśli są na wyposażeniu, należy ręcznie
złożyć boczne barierki na rampie
składanej. Upewnij się, że składane
rampy i barierki boczne leżą tak płasko,
jak to możliwe.

Jeśli są na wyposażeniu, należy ręcznie złożyć i schować
składane rampy w odwrotnej kolejności. W większości
konstrukcji tylne rampy są składane na wierzchu bocznych ramp.

WSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe
ograniczniki platformy na przednim końcu
prowadnic windy składanej. Wybierz
odpowiednią wysokość do wsunięcia,
przy czym upewnij się, źe:
 Platforma nie ciągnie się po ziemi
 Platforma nie uderza w zderzaki.

PODNIEŚ platformę ponad odbojniki
platformy składanej. Aby uniknąć
uszkodzenia platformy, zwolnij przyciski,
gdy tylko usłyszysz, że w agregacie
hydraulicznym powstaje nadciśnienie.

 W dowolnym momencie podczas operacji zwolnij aktywowane

przyciski, aby zatrzymać ruch platformy. Dodatkowo przekręcenie
głównego wyłącznika (jeśli jest w wyposażeniu) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje wyłączenie
zasilania elektrycznego windy slider.

UWAGA
Aby chronić platformę i powstrzymać uszkodzenia zderzaków:
Odłącz zasilanie elektryczne do windy
slider (wyłącznik kabinowy lub główny
wyłącznik akumulatora w sterowniku
zewnętrznym lub oba, jeśli są dostępne
oba). Zamknij pokrywę sterownika.
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Najpierw OPUŚĆ platformę przed WYSUNIĘCIEM.



WSUWAJĄC ją z powrotem do środka, ustaw ją w przybliżeniu na
połowie wysokości między podłożem a spodem prowadnic windy
składanej, aby platforma nie ciągnęła się i nie ocierała o powierzchnię
ziemi;
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9.8

OBSŁUGA DH-SO.10 & DH-SO8.20 Z PLATFORMĄ PODWÓJNIE SKŁADANĄ



DH-SO* są wyposażone w podwójnie złożoną platformę, która spoczywa na ramionach windy, gdy winda slider jest złożona w
pozycji do jazdy. Po rozłożeniu rama podnosząca musi zostać całkowicie wysunięta do tylnego końca prowadnic windy składanej,
następnie platforma musi zostać rozłożona, a na koniec rama podnosząca ponownie musi zostać wsunięta do pozycji roboczej.
Po złożeniu rama podnosząca musi zostać całkowicie wysunięta, następnie platforma powinna być złożona na ramionach
podnoszących, a na koniec rama podnosząca ponownie wsunięta w położenie do jazdy.



Sekcje 9.3 - 9.4 zaczynające się od strony 34 wyjaśniają, w jaki sposób aktywowane są różne funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ –
W DÓŁ – W GÓRĘ - WSUŃ PLATFORMĘ - PRZECHYLANIE W GÓRĘ (= ZAMKNIJ) - PRZECHYLANIE W DÓŁ (= OTWÓRZ)
są uruchamiane za pomocą różnych rodzajów sterowników. W tej sekcji wyjaśniono, w jakiej kolejności należy obsługiwać DHSO* i jakie kroki należy wykonać.
Wysuwanie i uruchamianie platformy

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z
instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z
WSZYSTKIMI
instrukcjami
bezpieczeństwa i obsługi.

Włączyć zasilanie elektryczne do windy Winda slider jest teraz gotowa do użycia.
załadowczej (wyłącznik kabinowy lub
wyłącznik
głóny
akumulatora
w
sterowniku zewnętrznym lub oba, jeśli są
dostępne oba).

OPUŚĆ platformę o ok. 10 cm, aby WYSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe
odsunąć ją od odbojników. Zatrzymaj się, ograniczniki platformy na tylnym końcu
gdy tylko platforma dotknie dźwigni prowadnic windy składanej.
otwierającej platformę. NIE pozwól
platformie odchylić się do góry.

OPUŚĆ platformę na ziemię. Dźwignia
otwierająca platformę obróci platformę do
pozycji prawie pionowej, aby ułatwić
rozkładanie ręczne.

Pociągnij złożoną platformę do pozycji Rozłóż część otwieraną platformy, aby
poziomej. Stań OBOK platformy (nie z przekształcić platformę w jedną płaską
tyłu) i trzymaj ręce z dala od powierzchnię ładunkową.
wewnętrznych
zabudowy
pojazdu,
zestawu świateł tylnych itp.

PODNIEŚ platformę ok. 20 cm nad
ziemię, aby zapobiec tarciu o podłoźe
podczas WSUWANIA platformy do
pozycji roboczej.

DHOLLANDIA
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WSUŃ platformę do pozycji roboczej. Jeśli są na wyposażeniu, OPUŚĆ Jeśli siłowniki przechyłu są na
Zatrzymaj się, gdy usłyszysz nadciśnienie mechaniczne lub hydrauliczne podpory wyposażeniu, dostosuj kąt platformy, aby
w układzie hydraulicznym.
stabilizujące do pozycji roboczej.
skompensować
nachylenie
gruntu
[zobacz 9.1 na stronie 33] oraz ugięcie
platformy pod ładunkiem [zobacz 9.2
strona 34].

Wybierz sterownik zewnętrzny lub
sterownik dodatkowy, aby kontynuować.
[zobacz 9.3 zaczynającą się na stronie
34].

Ładowanie i rozładowywanie

OPUŚĆ platformę na ziemię. Na ziemi
użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby
dostosować
platformę od poziomu gruntu.
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UNIEŚ platformę nad ziemię. Użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby przywrócić platformę do orientacji
poziomej. Podczas jazdy na platformie
NIE umieszczaj stóp poza wewnętrzną
krawędzią platformy.
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Jadąc na platformie upewnij się, że stoisz
min. 25 cm od wewnętrznej krawędzi
platformy, upewnij się, że opierasz się na
solidnej powierzchni i ZAWSZE utrzymuj
3 punkty kontaktu. [zobacz 7.4 strona 24]

NIGDY nie ciągnij ładunku z pojazdu na platformę. ZAWSZE go Przed podnoszeniem lub opuszczaniem ładunków upewnij się,
wypychaj. Wyciąganie ładunku z pojazdu może spowodować że ładunki są zabezpieczone na powierzchni platformy. Otwórz
upadek z platformy i poważne obrażenia lub śmierć.
składaną rampę lub rollstopy (jeśli są na wyposażeniu), opuścić
ładunek na podnośniku paletowym na platformie, wyrównać lub
unieruchomić ładunek za pomocą odpowiedniego urządzenia
zabezpieczającego.

Zawsze upewnij się, że przestrzegasz OPUŚĆ platformę na ziemię. Na ziemi
wykresów udźwigu i instrukcji.
użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby
dostosować
platformę od poziomu gruntu.

UNIEŚ platformę nad ziemię. Użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby przywrócić platformę do orientacji
poziomej.

Składanie, wsuwanie i pozycja do jazdy platformy

Jeśli są na wyposażeniu, PODNIEŚ PODNIEŚ platformę, aby osiągnąć OPUŚĆ platformę na ziemię.
mechaniczne lub hydrauliczne podpory minimalny prześwit 20 cm poniżej
stabilizujące do pozycji do jazdy.
platformy. WYSUŃ platformę, aż osiągnie
końcowe ograniczniki platformy na tylnym
końcu prowadnic windy składanej.

DHOLLANDIA
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Ręcznie złóż część ruchomą platformy z Obróć złożoną platformę do pozycji
powrotem do części nieruchomej pionowej dźwigni otwierającej platformę.
platformy.
Stań OBOK platformy i trzymaj ręce z dala
od wewnętrznych zabudowy pojazdu,
zestawu świateł tylnych itp.

PODNIEŚ platformę do ok. 10 cm poniżej
prowadnicy windy składanej. Zatrzymaj
się, gdy platforma dotknie ramion
podnoszących i zacznie odkrywać
dźwignię otwierającą platformę.

PODNIEŚ platformę ponad odbojniki
platformy składanej. Aby uniknąć
uszkodzenia platformy, zwolnij przyciski,
gdy tylko usłyszysz, że w agregacie
hyraulicznym powstaje nadciśnienie.

Odłącz zasilanie elektryczne do windy
slider (wyłącznik kabinowy lub główny
wyłącznik akumulatora w sterowniku
zewnętrznym lub oba, jeśli są dostępne
oba). Zamknij pokrywę sterownika.

WSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe
ograniczniki platformy na przednim końcu
prowadnic windy składanej. Wybierz
odpowiednią wysokość do wsunięcia,
przy której jesteś pewien, źe:



Platforma nie uderza w zderzaki.
Platforma nie uderza od spodu w
prowadnice windy składanej ani w jej
listwy zębate.
 W dowolnym momencie podczas operacji zwolnij aktywowane przyciski, aby zatrzymać ruch platformy. Dodatkowo

przekręcenie głównego wyłącznika (jeśli jest w wyposażeniu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
spowoduje wyłączenie zasilania elektrycznego windy slider.

UWAGA
Aby chronić platformę i powstrzymać uszkodzenia zderzaków:


Najpierw OPUŚĆ platformę przed WYSUNIĘCIEM.



ZAWSZE upewniaj się, że złożona platforma nie uszkodzi odbojników i spodów prowadnic windy składanej i listew zębatych.



ZAWSZE upewniaj się, że platforma ma wystarczający prześwit do podłoża.

DHOLLANDIA
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9.9

OBSŁUGA DH-SO6.20 & DH-SO7.20 Z PLATFORMĄ PODWÓJNIE SKŁADANĄ



DH-SO* są wyposażone w podwójnie złożoną platformę, która spoczywa na ramionach windy, gdy winda zamykana jest złożona
w pozycji do jazdy. Po rozłożeniu rama podnosząca musi zostać całkowicie wysunięta do tylnego końca prowadnic windy
składanej, następnie platforma musi zostać rozłożona, a na koniec rama podnosząca ponownie musi zostać wsunięta do pozycji
roboczej. Po złożeniu rama podnosząca musi zostać całkowicie wysunięta, następnie platforma powinna być złożona na
ramionach windy, a na koniec rama windy ponownie wsunięta w położenie do jazdy.



Sekcje 9.3 - 9.4 zaczynające się od strony 34 wyjaśniają, w jaki sposób aktywowane są różne funkcje WYSUŃ PLATFORMĘ –
W DÓŁ – W GÓRĘ - WSUŃ PLATFORMĘ - PRZECHYLANIE W GÓRĘ (= ZAMKNIJ) - PRZECHYLANIE W DÓŁ (= OTWÓRZ)
są uruchamiane za pomocą różnych rodzajów sterowników. W tej sekcji wyjaśniono, w jakiej kolejności należy obsługiwać DH-S
* i jakie kroki należy wykonać.
Wysuwanie i uruchmianie platformy

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z
instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z
WSZYSTKIMI
instrukcjami
bezpieczeństwa i obsługi.

Włączyć zasilanie elektryczne do windy
załadowczej (wyłącznik kabinowy lub
wyłącznik
głóny
akumulatora
w
sterowniku zewnętrznym lub oba, jeśli są
dostępne oba)

OPUŚĆ platformę o ok. 10 cm, aby
odsunąć ją od odbojników. Zatrzymaj się,
gdy tylko platforma dotknie dźwigni
otwierającej platformę. NIE pozwól
platformie odchylić się do góry.

WYSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe OPUŚĆ platformę na ziemię. Dźwignia
ograniczniki platformy na tylnym końcu otwierająca platformę obróci platformę do
prowadnic windy składanej.
pozycji prawie pionowej, aby ułatwić
rozkładanie ręczne.

Pociągnij złożoną platformę do pozycji
poziomej. Stań OBOK platformy (nie z
tyłu) i trzymaj ręce z dala od
wewnętrznych
zabudowy
pojazdu,
zestawu świateł tylnych itp.

Rozłóż częźć ruchomą platformy, aby PODNIEŚ platformę, aż osiągnie ten sam
przekształcić platformę w jedną płaską poziom z ramą pojazdu lub prowadnicami
powierzchnię ładunkową.
windy składanej
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Podczas PODNOSZENIA, krzywka zatrzymująca na ramie WSUŃ platformę, aż krzywka zatrzymująca na ramie
podnoszącej obróci się z pozycji opuszczonej do pozycji podnośnika przejdzie poza ogranicznik dlapozycji do pracy w
pionowej.
belce ślizgowej, i usłyszysz „kliknięcie”.

WYSUŃ platformę. Zatrzymaj się, gdy usłyszysz nadciśnienie w Jeśli są na wyposażeniu, OPUŚĆ mechaniczne lub hydrauliczne
układzie hydraulicznym. Rama podnosząca jest teraz podpory stabilizujące do pozycji roboczej.
zabezpieczona w pozycji do pracy.

Dostosuj kąt platformy, aby skompensować nachylenie gruntu Wybierz sterownik zewnętrzny lub dodatkowy sterownik, aby
[zobacz 9.1 na stronie 33] oraz ugięcie platformy pod ładunkiem kontynuować [zobacz 9.3 – 9.4 zaczynające się na stronie 34].
[zobacz9.2 strona 34].
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Ładowanie i rozładowywanie

OPUŚĆ platformę na ziemię. Na ziemi
użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby
dostosować
platformę od poziomu gruntu.

UNIEŚ platformę nad ziemię. Użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby przywrócić platformę do orientacji
poziomej. Podczas jazdy na platformie
NIE umieszczaj stóp poza wewnętrzną
krawędź platformy.

Jadąc na platformie upewnij się, że stoisz
min. 25 cm od wewnętrznej krawędzi
platformy, upewnij się, że opierasz się na
solidnej powierzchni i ZAWSZE utrzymuj
3 punkty kontaktu. [see 7.4 on page 24]

NIGDY nie ciągnij ładunku z pojazdu na platformę. ZAWSZE go Przed podnoszeniem lub opuszczaniem ładunków upewnij się,
wypychaj. Wyciąganie ładunku z pojazdu może spowodować że ładunki są zabezpieczone na powierzchni platformy. Otwórz
upadek z platformy i poważne obrażenia lub śmierć.
składaną rampę lub rollstopy (jeśli są na wyposażeniu), opuścić
ładunek na podnośniku paletowym na platformie, wyrównać lub
unieruchomić ładunek za pomocą odpowiedniego urządzenia
zabezpieczającego.

Zawsze upewnij się, że przestrzegasz OPUŚĆ platformę na ziemię. Na ziemi
wykresów udźwigu i instrukcji.
użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby
dostosować
platformę od poziomu gruntu.
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UNIEŚ platformę nad ziemię. Użyj
AUTOMATYCZNEGO
POCHYLENIA,
aby przywrócić platformę do orientacji
poziomej.

Składanie, wsuwanie i pozycja do jazdy platformy

Jeśli są na wyposażeniu, PODNIEŚ mechaniczne lub PODNIEŚ/OPUŚĆ platformę, aby osiągnąć prześwit ok. 20 cm
hydrauliczne podpory stabilizujące do pozycji do jazdy.
poniżej platformy. WSUŃ platformę, aby zwolnić krzywkę
ograniczającą na ramie podnoszącej z pozycji do pracy w belce
ślizgowej.

WYSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe OPUŚĆ platformę na ziemię.
ograniczniki platformy na tylnym końcu
prowadnic windy składanej.

Ręcznie złóż otwieraną część platformy
z powrotem do części nieruchomej
platformy.

Obróć złożoną platformę do pozycji
pionowej dźwigni otwierającej platformę.
Stań OBOK platformy i trzymaj ręce z dala
od wewnętrznych zabudowy pojazdu,
zestawu świateł tylnych itp.

WSUŃ platformę, aż osiągnie końcowe
ograniczniki platformy na przednim końcu
prowadnic windy składanej. Wybierz
odpowiednią wysokość do wsunięcia,
przy której będziesc pewien, źe:
 Platforma nie uderza w zderzaki.
 Platforma nie uderza od spodu w
prowadnice windy składanej ani w jej
listwy zębate.

DHOLLANDIA

PODNIEŚ platformę do ok. 10 cm poniżej
prowadnicy windy składanej. Zatrzymaj
się, gdy platforma dotknie ramion
podnoszących i zacznie odkrywać
dźwignię otwierającą platformę.
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PODNIEŚ platformę ponad odbojniki
platformy składanej. Aby uniknąć
uszkodzenia platformy, zwolnij przyciski,
gdy tylko usłyszysz, że w agregacie
hyraulicznym powstaje nadciśnienie.

Odłącz zasilanie elektryczne do windy Dla dalszych wskazówek zapoznaj się z
slider (wyłącznik kabinowy lub główny instrukcjami graficznymi wideo.
wyłącznik akumulatora w sterowniku
zewnętrznym lub oba, jeśli są dostępne
oba). Zamknij pokrywę sterownika.

UWAGA
Aby chronić platformę i powstrzymać uszkodzenia zderzaków:


Najpierw OPUŚĆ platformę przed WYSUNIĘCIEM.



ZAWSZE upewniaj się, że złożona platforma nie uszkodzi odbojników i spodów prowadnic windy składanej i listew zębatych.



ZAWSZE upewniaj się, że platforma ma wystarczający prześwit do podłoża.


W dowolnym momencie podczas operacji zwolnij aktywowane przyciski, aby zatrzymać ruch platformy. Dodatkowo
przekręcenie głównego wyłącznika (jeśli jest w wyposażeniu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
spowoduje wyłączenie zasilania elektrycznego windy slider.

DHOLLANDIA
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9.10 ZASTOSOWANIE PODPÓR STABILIZUJĄCYCH


Winda hydrauliczna DHOLLANDIA jest dostępna z 2 rodzajami podpór stabilizujących:
 Hydrauliczne podpory stabilizujące są obsługiwane przez sterownik zewnętrzny. Są one dostępne w nośnościach 2,5 tony,
4 tony i 10 ton, dlatego nadają się do szerokiej gamy samochodów dostawczych i ciężarowych.
 Mechaniczne podpór stabilizujące są rozkładane i składane ręcznie przez operatora. Nadają się tylko do lekkich samochodów

dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony i do transportu ładunków do max. 750 kg obciążenia nominalnego.


Zadaniem podpór stabilizujących jest zapobieganie wywróceniu się pojazdu i podparcie podwozia pojazdu podczas załadunku i
rozładunku (np. pojazdy o bardzo długim zwisie, miękkim zawieszeniu, stosunkowo słabym podwoziu lub w przypadku
ekstremalnego udźwigu).



Podczas korzystania z podpór stabilizujących operator powinien przestrzegać następujących punktów:
 Upewnij się, że pojazd jest bezpiecznie zaparkowany i unieruchomiony, a hamulec postojowy jest zaciągnięty.
 Jeśli jest na wyposażeniu, zablokuj zawieszenie pneumatyczne pojazdu.
 Upewnij się, że podpory stabilizujące są ustawione na równym,
twardym podłożu. W przypadku miękkiego terenu (piasek, żwir)
należy zastosować solidne bloki podporowe pod podporami
stabilizującymi.
 Podpór stabilizujących należy używać wyłącznie do stabilizacji
pojazdu. Nie nadają się do podnoszenia pojazdu.
 Wysokość podpór stabilizujących należy regulować podczas
załadunku i rozładunku, aby dostosować je do zmian
zawieszenia pojazdu. Niewłaściwe ustawienie wysokości
podpór stabilizujących zwiększa ryzyko uszkodzenia
mechanicznego podpór stabilizujących oraz poważnych
obrażeń lub śmierci operatora i osób postronnych.
 Jeśli jest na wyposażeniu, należy podnieść zawieszenie
pneumatyczne pojazdu, aby zwolnić podpory stabilizujące od
wszelkiego ciśnienia, przed schowaniem ich z powrotem do
pozycji jazdy.
 NIE ruszaj pojazdem, jeśli podpory stabilizujące nie są całkowicie uniesione i zabezpieczone w położeniu do jazdy.
Hydrauliczne podpory stabilizujące
Sterownik typu joystick (ref. OAE030.BT)

DHOLLANDIA

Sterownik arktyczny (OAE041.BP)
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Mechaniczne podpory stabilizujące

OPUŚĆ
PODPORY

PODNIEŚ
PODPORY



Jeśli tak, zablokuj zawieszenie pneumatyczne w normalnej, średniej pozycji roboczej.



Zwolnij blokadę do jazdy.(1)



Obróć dźwignię blokady uchwytu (2) w lewo, aby umożliwić swobodny ruch podpory (3).



Opuść podporę (3) na żądaną wysokość. Następnie bardzo mocno obróć dźwignię blokady uchwytu (2)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć podporę (3) w żądanej pozycji.



Jeśli jest na wyposażeniu, podnieś całkowicie zawieszenie pneumatyczne, aby uwolnić podpory od
wszelkiego ciśnienia.



Obróć dźwignię blokady uchwytu (2) w lewo, aby umożliwić swobodny ruch podpory (3).



Podnieś podporę (3) do najwyższej możliwej pozycji. Następnie mocno obróć dźwignię blokady uchwytu (2)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć podporę (3) w pozycji do jazdy.



Zablokuj podporę w pozycji.(1)

OSTRZEŻENIE


Gdy podpory są wysunięte w dół na podłoże, ciężar załadowanego pojazdu może znacznie obciążać podpory stabilizujące i
powodować nagły, gwałtowny ruch po zwolnieniu blokady uchwytu. Aby zmniejszyć ryzyko przycięcia palców i poważnych
obrażeń ciała, ZAWSZE trzymaj palce z dala od przesuwnych części podpór.



Po zwolnieniu blokady uchwytu, załadowana zabudowa pojazdu może nagle spaść, uderzyć w głowę operatora lub górną
część ciała i spowodować poważne obrażenia. Dlatego ZAWSZE obsługuj podpory z pozycji obok nadwozia pojazdu, NIE z
pozycji pod nadwoziem.

UWAGA
Użycie podpór stabilizujących jest obowiązkowe w niektórych pojazdach. Zapoznaj się z instrukcją obsługi i/lub instrukcją montażu
i budowy nadwozia od producenta pojazdu.

DHOLLANDIA
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9.11 UŻYCIE ROLLSTOPÓW

OSTRZEŻENIE


Jeśli ładunek nie zostanie odpowiednio zabezpieczony na platformie podczas podnoszenia lub opuszczania, może zmienić
pozycję, zdestabilizować operatora jadącego na platformie i spowodować jego upadek. Ładunek może również spaść z
krawędzi i uderzyć operatora lub osoby postronne.



Nieprawidłowo zabezpieczony ładunek może narazić operatora i osoby postronne na poważne ryzyko poważnych obrażeń
ciała i śmierci.



Dlatego cały ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony na platformie przed podniesieniem lub opuszczeniem.



Przed podniesieniem lub opuszczeniem ładunku ZAWSZE
korzystaj ze wszystkich dostępnych urządzeń: hamulce lub
ograniczniki, aby go zabezpieczyć. Włącz hamulce kół
wózków, wagoników lub maszyn (jeśli są dostępne).
Korzystając z podnośników do palet, opuść i oprzyj paletę lub
załaduj ją na powierzchni platformy.



DHOLLANDIA oferuje różne opcje rollstopów, dostarczane
zgodnie ze specyfikacją klienta. Skontaktuj się ze swoim
regionalnym dystrybutorem DHOLLANDIA, aby uzyskać
więcej informacji przed zamówieniem windy slider. Dane
kontaktowe znajdują się na stronie 3.



Najpopularniejsze modele ograniczników przechyłu są przedstawione poniżej. Skontaktuj się z regionalnym dystrybutorem
DHOLLANDIA, aby uzyskać instrukcje dotyczące obsługi innych modeli lub modeli z różnymi opcjami, przed uruchomieniem windy
zamykanej. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 3.


Zajrzyj na stronę internetową DHOLLANDIA, aby obejrzeć filmy wideo dotyczące różnych rodzajów
rollstopów
http://www.dhollandia.be/PL/pl/101/Video#/cat/0
www.dhollandia.com → Wybór kraju i języka → Filmy → Ogólna → Systemy rollstop

OAP100.M = Rollstopy manualne, obsługiwane przez sprężyny.
OTWIERANIE Naciśnij dźwignię z boku klapy rollstopu.
ZAMYKANIE Stań na klapie rollstopu.
Podczas przewożenia ładunku z ziemi na
platformę rollstop automatycznie się zamknie.

OAP100.M

DHOLLANDIA

59

OAP100.A = Automatyczny rollstop, obsługiwany przez sprężyny.
Klapa rollstop otwiera się na 40°.
OTWIERANIE
TRYB
MANUALNY

Przesuń dźwignię z boku klapy rollstop na
boki od pozycji 1 do pozycji 2. Rollstop będzie
teraz działać jak manualny rollstop
OAP100.M.
Po nadepnięciu na klapę rollstopu lub
wjechaniu ładunku z ziemi na platformę
rollstop automatycznie się zamknie.

OTWIERANIE

Kopnij przesuń z boku klapy rollstopu na boki
+ do tyłu, z pozycji 1 do pozycji 3. System
TRYB
będzie teraz działał jako automatyczny
AUTOMATYCZNY rollstop.

OAP100.A

Po nadepnięciu na rollstop lub podczas
przewożenia ładunku z ziemi na platformę,
rollstop powraca do pozycji otwartej po
zwolnieniu lub gdy ładunek jest nad nią
przewoźony.
ZAMYKANIE

2

1

Przesuń dźwignię do pozycji 1.
Stań na rollstopie.
3

OAP100.VA = Pionowe rollstopy, obsługiwane przez sprężyny.
Rollstop otwiera się na 90°.
OTWIERANIE
TRYB RĘCZNY

Przesuń dźwignię z boku klapy rollstopy na
boki z pozycji 1 do pozycji 2. Rollstop będzie
teraz działać jak manualny rollstop
OAP100.M.
Po nadepnięciu na rollstop lub wjechaniu
ładunku z ziemi na platformę rollstop
automatycznie się zamknie.

OTWIERANIE

Przesuń dźwignię z boku klapy rollstopu na
boki + do tyłu, z pozycji 1 do pozycji 3.
TRYB
Rollstop będzie teraz działał jako
AUTOMATYCZNY automatyczny rollstop.
Po nadepnięciu na rollstop lub podczas
przewożenia ładunku z ziemi na platformę,
rollstop powraca do pozycji otwartej po
zwolnieniu lub gdy ładunek jest nad nią
przewoźony.
ZAMYKANIE

Przesuń dźwignię do pozycji 1.

OAP100.VA

1

2

Stań na rollstopie.

3
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10 NAKLEJKI


Następujące naklejki są dostarczane z każdą nową windą slider i powinny być przymocowane do zabudowy pojazdu podczas
montaźu w sposób przedstawiony na sąsiednich rysunkach.



NIGDY nie usuwaj ani nie zamalowuj żadnych naklejek. Natychmiast wymieniaj brakujące, zużyte lub nieczytelne naklejki
ostrzegawcze. Uzyskaj bezpłatne naklejki zastępcze od DHOLLANDIA. Skontaktuj się ze swoim regionalnym dystrybutorem
DHOLLANDIA. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 3.



Operator powinien przestrzegać treści wszystkich naklejek bezpieczeństwa i instrukcji. Należy pamiętać, że naklejki stanowią
jedynie podsumowanie głównych punktów oraz że operator musi znać, rozumieć i stosować się do pełnej treści instrukcji obsługi.



Uwaga: naklejki oznaczone jako „PRZYKŁAD” mogą się różnić w zależności od maksymalnego udźwigu znamionowego windy
załadowczej lub wybranego typu zewnętrznego sterownika.

❶
❹

❾

❺

❶

❼
❽

❷
❸
❶
❻
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❾

EF0565.EN

❷

EF0583.SM.EN

❶

Nieostrożność lub ignorancja narażają operatora i osoby trzecie na
duże ryzyko poważnych obrażeń i śmierci.

Zawsze sprawdzaj windę zamykaną przed użyciem. NIE UŻYWAJ windy zamykanej,
jeśli występują oznaki złej konserwacji, niewłaściwego zużycia lub uszkodzenia, lub
jeśli powierzchnia platformy jest śliska. NIE próbuj samodzielnie naprawiać windy
załadowczej, chyba że zostałeś przeszkolony i
do tego upoważniony.

❻

PRZYKŁAD
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EF0570.CAP
+ nr seryjny

❹

EF0581.EN

❺

EF0619.EN

❸

EF0585.US

odległość co najmniej 10” od wewnętrznej krawędzi platformy przylegającej do tylnego
progu zabudowy pojazdu.

xxxx

EF0563.EN

❾

EF0562.EN

❽

EF0564.EN

❼

Naklejka nr 3 dla typu DH-SKS * - EF0621.EN:



Naklejki windy slider stosowane i umieszczane w obszarach innych niż tył pojazdu.

EF0814.EN



DHOLLANDIA

Wyłącznik kabinowy w kabinie
kierowcy do włączania/wyłączania
zasilania elektrycznego windy
załadowczej
(jeśli
jest
w
wyposażeniu).
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11 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEGAWCZYCH
Znaki OSTRZEGAWCZE

Znaki OBOWIĄZKOWYCH DZIAŁAŃ

Przegląd i kontrola wizualna obszaru roboczego
windy slider przez cały czas.

Skontaktuj się ze swoim regionalnym
dystrybutorem DHOLLANDIA.

Ogólny znak ostrzegawczy używany do
ostrzegania użytkownika o potencjalnych
zagrożeniach. Wszystkie wiadomości następujące
po tym znaku powinny być przestrzegane, aby
uniknąć potencjalnego zagrożenia.

Sprawdź stronę internetową DHOLLANDIA.
Pobierz ze strony internetowej DHOLLANDIA.
Przeczytaj podręcznik obsługi lub instrukcję.

Ryzyko utknięcia. Trzymaj ręce, kończyny, luźne
ubrania i długie włosy z dala od ruchomych
części.

Złap barierkę boczną. Zabezpiecz się przed
spadnięciem z platformy lub podłogi pojazdu.

Ryzyko miażdżenia i ścinania. Trzymaj ręce z dala
od ruchomych części.

Noś rękawice ochronne.

Ryzyko miażdżenia i ścinania. Trzymaj stopy z
dala od ruchomych części.

Noś obuwie ochronne.

Ryzyko poślizgnięcia.

Noś odpowiednią odzież roboczą, unikaj luźnych
ubrań, które mogą zostać uwięzione w ruchomych
częściach windy.

Ryzyko potknięcia.

Noś ubrania ochronne, ochronę oczu i kask
ochronny.

Zagrożenie ze strony przewracających się
przedmiotów.

Używaj osłony bezpieczeństwa.

Ryzyko upadku z wysokości.

Ryzyko zmiażdżenia i utknięcia. Trzymaj głowę,
tułów i kończyny z dala od ruchomych części.

Znaki ZAKAZU
Generalny zakaz. NIE ROBIĆ!

NIE obsługuj maszyny przy udziale więcej niż 1
operatora!

Generalny zakaz. NIE ROBIĆ!

NIE stój tutaj!
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Oznaczenia dla funkcji elektrycznych / hydraullicznych

Inne często używane znaki
Tak postępuj. Poprawna procedura robocza.

OTWÓRZ platformę lub ją POCHYL W DÓŁ

Nie, NIE RÓB w ten sposób. -Nieprawidłowa
procedura robocza.

OPUŚĊ platformę

Ustaw ładunek w odpowiednim środku ciężkości
lub środku ładowności. - Postępuj zgodnie z
instrukcjami ładowania.

PODNIEŚ platformę

Wyłączanie awaryjne.
Spowoduje natychmiastowe zatrzymanie windy
slider.

ZAMKNIJ platformę lub ją POCHYL W GÓRĘ

Wyjście awaryjne.
Awaryjny zawór bezpieczeństwa.

WYSUŃ platformę

Odblokowanie.
Zwolnij blokadę mechaniczną.

WSUŃ platformę

Blokowanie.
Zablokuj mechanicznie.

WYSUŃ podpory stabilizujące

WŁĄCZ zasilanie elektryczne.

WSUŃ podpory stabilizujące

WŁĄCZA zasilanie elektryczne do windy slider
za pomocą głównego wyłącznika i/lub
wyłącznika kabinowego.

OPUŚĊ RAMPĘ hydrauliczną

WYŁĄCZ zasilanie elektryczne.

PODNIEŚ RAMPĘ hydrauliczną

WYŁĄCZA zasilanie elektryczne do windy
zamykanej za pomocą głównego wyłącznika
i/lub wyłącznika kabinowego.

Przełączanie między sterowaniem zewnętrznym i
wewnętrznym

Jest to czynność wykonywana ręcznie (w
przeciwieństwie do funkcji elektrycznej
kontrolowanej za pomocą jednego ze
sterowników).
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12 UWAGA KOŃCOWA

UWAGA


Najważniejsze instrukcje bezpieczeństwa i obsługi są podsumowane w filmie video dot. produktu, który
można obejrzeć online pod adresem:
http://www.dhollandia.com/uservideo/SM-US-2017-01



Zapoznaj się z tymi instrukcjami przed uruchomieniem windy załadowczej DHOLLANDIA.

UWAGA


Kompetentne i regularne przeglądy zapobiegawcze mają zasadnicze znaczenie dla niezawodności, a także dla bezpieczeństwa
operatora i osób postronnych.


Najnowszą aktualizację naszej listy kontrolnej do przeglądów i inspekcji zapobiegawczych można pobrać z:
www.dhollandia.com → Wybierz kraj/język → Materiały do pobrania → Listy kontrolne →
… wybierz żądaną instrukcję



Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanych przedstawicieli serwisu
DHOLLANDIA i przy użyciu wyłącznie autoryzowanych części zamiennych OEM DHOLLANDIA.



Zapoznaj się z oddzielną INSTRUKCJĄ PRZEGLĄDÓW I NAPRAW, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa,
wytyczne dotyczące przeglądów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.



Regularnie smaruj windę załadowczą, aby zmaksymalizować jej trwałość i niezawodność działania. Co najmniej 3 razy w roku
podczas obsługi na jedną zmianę; częściej w przypadku bardzo intensywnego użytkowania (praca zmianowa, praca 24h itp.)
lub użycia w nieprzyjaznych warunkach otoczenia (częste czyszczenie pod wysokim ciśnieniem z użyciem silnych detergentów
itp.).


Najnowszą wersję INSTRUKCJI PRZEGLĄDÓW I NAPRAW można również pobrać ze strony internetowej
DHOLLANDIA:
www.dhollandia.com → Wybierz kraj i język → Materiały do pobrania → Instrukcje obsługi →
… wybierz żądaną instrukcję
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