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Právě jste získali samohybnou pracovní plošinu Compact, 8, 10, 12 DX firmy

PINGUELY-HAULOTTE.

Toto zařízení jistě zcela splní Vaše očekávání, pokud budete přesně dbát na pokyny uvedené
v návodu pro obsluhu a údržbu.
Tento návod Vám k tomu má napomoci.

Důležité jsou zvláště následující body:
• Dodržujte bezpečnostní předpisy týkající stroje, jeho obsluhy a pracovního prostředí.
• Dbejte na to, aby nedošlo k překročení výkonových parametrů plošiny během provozu .
• Provádějte pravidelně údržbu stroje, tím bude zaručena dlouhá životnost zařízení.
Během záruční i pozáruční doby je Vám plně k dispozici servis výhradního dovozce firmy

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Obracejte se na naše místní zastoupení nebo na naše servisní služby s udáním typu stroje a
sériového čísla.

Pro objednávky spotřebního materiálu nebo jednotlivých dílů použijte tento návod a naše katalogy
náhradních dílů. Tímto způsobem získáte pouze originální díly, u kterých je zaručena zaměni-
telnost a funkčnost dílu.

Tento návod k obsluze je přiložen ve dvou provedeních ke stroji a je uveden na předávacím
protokolu.

Upozorňujeme na to, že naše stroje odpovídají ustanovením strojírenských směrnic 89/392/
EWG ze 14. června 1989, které byly změněny směrnicí 91/368/EWG ze 21. června 1991, 93/
44/EWG ze 14. června 1993, 93/68/EWG ze 22. července 1993 a 89/336/EWG z 3. května
1989.

Pozor!
Nepřebíráme záruku za technické údaje obsažené v této příručce a vyhrazujeme si právo
na provádění , vylepšení a změny našich zařízení, aniž bychom odpovídajícím způsobem
měnili příslušný návod.
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POUŽITÉ ZNAČKY
Nebezpečí nebo nebezpečné manipulace jsou v tomto návodu zvlášť zvýrazněny
bezpečnostními pokyny. Každý bezpečnostním pokyn začíná nadpisem nebo varovnou
značkou umístěnou u nadpisu. Toto jsou nejdůležitější značky:

VAROVÁNÍ

Upozorňuje na nebezpečí, které by mohlo vést k těžkým zraněním nebo ke smrtelným
úrazům.

POZOR

Informuje o potencionálním nebezpečí, které by mohlo vést k poškození stroje a v důsledku
toho nepřímo k těžkým zraněním nebo smrtelným útazům.

DŮLEŽITÉ

Upozorňuje na důležité informace, které musejí být osobám známy a musí na ně brát zřetel,
aby byla zaručena správná funkce zařízení.

INFORMACE

Upozorňuje na informace, které by měly personálu usnadnit použití zařízení.

“Vzadu” a “vpředu”, “vlevo” a “vpravo” se vztahují na

obsluhu v koši stojící před ovládací jednotkou.

!
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1 VŠEBECNÁ DOPORUČENÍ - BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.1 - VŠEOBECNÉ POKYNY

1.1.1 - Příručka
Cílem této příručky je dát uživateli do ruky informace o samohybných
elektrických pracovních plošinách HAULOTTE a návod, jak je efektivně a
bezpečně obsluhovat. Příručka však nedokáže nahradit základní znalosti,
které musí mít každý uživatel vyhrazených zdvihacích zařízení a nena-
hrazuje průkaz obsluhovatele.
Povinností obsluhy je seznámit se a vysvětlit obsluhu stroje pomocí pokynů
uvedených v tomto návodu. Zástupce provozovatele ručí za to, že budou
dodrženy předpisy pro použití platné v příslušné zemi.
Před zahájením použití stroje, aby byla zaručena provozní bezpečnost a
efektivní využití stroje, je nutné dbát následujících pokynů.
Tento návod je nutné uložit tak, aby byl před zahájením činnosti obsluze
kdykoliv k dispozici.
Na vyžádání Vám můžeme dodat další exempláře.

1.1.2 - Etikety
Etikety a štítky upozorňují na možná ohrožení a obsahují další pokyny pro
obsluhu stroje. Pro všechny etikety platí následující barevný kód.
• Červená upozorňuje na to, že vzniká možnost ohrožení života.
• Oranžová upozorňuje na nebezpečí těžkého zranění.
• Žlutá upozorňuje na ohrožení, které by mohlo vést k poškození stroje

nebo k lehkému zranění.
Povinností uživatele je udržovat etikety a štítky v dobrém stavu a dokonale
čitelné. Na vyžádání můžeme dodat další přídavné etikety.

1.1.3 - Bezpečnost
Zajistěte, aby osoby, které budou obsluhovat pracovní plošinu byly náležitě
vyškoleny.
Zamezte pracovním postupům ohrožujícím bezpečnost. Neodborné použití
stroje znamená riziko ohrožení personálu nebo okolí.

Pozor!
Pro upozornění čtenáře na určitý pokyn je uveden tento normovaný znak.

Návod k obsluze musí uživatel uložit po celou dobu životnosti stroje. To platí také pro případ
zapůjčení, pronájmu nebo dalšího prodeje.
Dbejte na to, aby štítky, bezpečnostní a varovné pokyny byly vždy dobře čitelné.

!
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1.2 - VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.2.1 - Obsluhovatel
Obsluhovatel musí mít věk minimálně 18 let a musí vlastnit platný průkaz obsluhovatele a to na
základě překontrolování zdravotní způsobilosti.

Pozor!
Samohybnou pracovní plošinu Haulotte smějí obsluhovat pouze

vyškolení obsluhovatelé.

Na pracovišti musí být k dispozici vždy minimálně dvě osoby, v případě potřeby může druhý
pracovník:
• případně rychle zasáhnout,
• v případě nehody nebo úrazu převzít obsluhu,
• dbát na to, aby se v okolí pracovní plošiny nevyskytovala žádná vozidla nebo chodci.
• případně poučit obsluhu pracovní plošiny.

1.2.2 - Okolí
Stroj se v žádném případě nesmí používat, když:
• je měkké a nestabilní podloží popř. když okolí není volné.
• sklon podloží překračuje přípustnou mezní hodnotu.
• rychlost větru překračuje přípustnou hodnotu. Při použití na volném

prostranství se toto musí zajistit pomocí anemometru, rychlost
větru přitom musí být menší nebo rovna přípustné hodnotě.

• se v okolí nacházejí elektrická vedení (viz tabulka přípustných
vzdáleností v závislosti na velikosti napětí). Při teplotách -15° C
(zvláště v chladicích prostorách). Pokud má stroj pracovat v te-
plotách nižších než -15 °C, je třeba vyžádat další informace a
podniknout potřebná opatření.

• Stroj se v žádném případě nesmí používat v oblastech ohrožených
explozích.

• Stroj se v žádném případě nesmí používat v místech, ve kterých
není zaručeno dostatečné větrání.

• Stroj se v žádném případě nesmí používat během bouřky (nebez-
pečí úderu blesku).

• Stroj se nesmí používat v noci, pokud není vybaven příslušným
osvětlením.

• Stroj se nesmí používat v blízkosti silných elektromagnetických
polí (radary, statory turbin, silnoproudá zařízení).

Pojíždění je zakázáno na veřejných komunikacích.

!

1.2.3 - Použití stroje
Při normálním provozu, tzn. během obsluhy pracovní plošiny, se musí klíč pro volbu ovládacího
místa pracovní plošiny nacházet v pozici “koš”, aby bylo možné pracovní plošinu obsluhovat
z koše. Pokud dojde k problémům v koši, tak může přítomná osoba, která je seznámená
s pomocnými a záchrannými opatřeními, přepnout klíč do polohy “podvozek” odpovídající obsluze
z podvozku a takto poskytnout pomoc.
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Při použití stroje se nesmí:
• překročit jmenovité zatížení,
• překročit přípustný počet osob,
• překročit přípustná hodnota stranových sil působících na koš,
• překročit přípustná hodnota rychlosti větru.

Aby se zamezilo nebezpečí pádu či úrazu obsluhy pracovní plošiny:
• musí se uživatelé při zvedání a pojíždění pracovní plošiny držet za

zábradlí
• musí se odstranit zbytky oleje a mazacích prostředků z žebříku,

podlahy a zábradlí.
• musí obsluha používat speciální ochranné prostředky, které jsou

předepsány pro příslušné pracovní podmínky a splňují platné zá-
konné předpisy; to platí zvláště pro práci v ohrožených provozech

• nesmí se deaktivovat koncové spínače bezpečnostních zařízení
• je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s pevnými nebo pohyb-

livými překážkami
• pracovní výška se nesmí zvětšovat pomocí žebříků nebo lešení

atd.
• zábradlí se nesmí používat jako přístupový prostředek, chce-li

obsluha vstoupit do koše nebo jej opustit; je vždy nutné použít
schůdky.

• obsluha nesmí stoupat na zábradlí
• pracovní plošinou se nesmí jezdit vysokou rychlostí v úzkých a

nepřehledných místech.
• pracovní plošina se nesmí používat před uzavřením bezpeč-

nostních dvířek koše.
• obsluha nesmí stoupat na kryty.

Pozor!
Pracovní plošina se v žádném případě nesmí používat jako jeřáb, zvedací zařízení

nebo výtah. Podvozek pracovní plošiny se v žádném případě nesmí
používat jako tažné zařízení pro vlečení.

Aby se vyloučilo překlopení pracovní plošiny, musí obsluha dodržet následující pokyny.
• Koncové spínače bezpečnostních zařízení se nesmí deaktivovat.
• Ovládací páka se nesmí přestavit bez zastavení v mezipoloze “O” při přepínání z jednoho

směru do druhého. Při zastavení během jízdy se řídicí páka ovládá proporcionálně.
• Je nutné dbát na to, aby nedošlo k překročení maximálního zatížení a přípustného počtu

osob v koši.
• Zatížení je nutné rozdělit a podle možností je umístit ve středu pracovní plošiny.
• Je nutné překontrolovat, zda podloží vyhovuje tlaku a zatížení pojezdových kol.
• Je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s žádnými pevnými nebo pohyblivými pře-

kážkami.
• Pracovní plošina nesmí jezdit vysokou rychlostí v úzkých a nepřehledných místech.

!
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• Při couvání je nutné dbát zvýšené opatrnosti (nedostatečný výhled).
• Stroj se nesmí používat, je-li pracovní plošina přetížena.
• Stroj se nesmí používat, když je k zábradlí upevněn materiál nebo nějaké předměty.
• Stroj se nesmí používat, jsou-li k plošině upevněny prvky, zvětšující návětrnou plochu (např.

různé desky a štíty).
• V prostorách, kde je používán jeřáb nebo mostový jeřáb se bez náležitých bezpečnostních

opatření nesmějí provádět činnosti s vysunutou pracovní plošinou.
• Je nutné provádět každodenní předepsané zkoušky a funkci stroje pravidelně sledovat během

provozu.
• Je nutné dbát na to, aby nepovolené osoby neměly přístup ke stroji, pokud tento není v provozu.

POZNÁMKA: Pracovní plošina nesmí být vlečena. K vlečení není určena a musí být transpor-
tována na přívěsu, či nákladním automobilu!

1.3 - JINÁ OHROŽENÍ
1.3.1 - Převrácení stroje při couvání
V následujících situacích vzniká nebezpečí, že se stroj začne nekontrolovatelně pohybovat vpřed,
vzad či do boku nebo se překlopí:

- cukavé ovládání ovládací páky.
- přetížení plošiny.
- nejisté poměry na podloží (zvláště je nutné dávat při tání v zimě).
- nárazy větru.
- kontakt s překážkou na podlaze nebo ve výšce.
- práce na nástupištích, chodnících atd.

Dbejte na dostatečnou brzdnou dráhu:
- 3 metry při vysoké rychlosti a
- 1 metr při pomalé rychlosti.

1.3.2 - Nebezpečí exploze nebo popálení
Nebezpečí exploze nebo popálení vzniká zvláště v následujících situacích:
• Provádění prací v atmosféře ohrožené explozí nebo požárem.
• Doplňování palivové nádrže v blízkosti otevřeného plamene.
• Kontakt s ohřátými díly motoru (pouze u strojů se spalovacími motory).
• Použití zařízení s únikem oleje z hydraulického systému.

1.3.3 - Nebezpečí kolize
• Nebezpečí přejetí osob, které se nacházejí v akční oblasti stroje. Před každým použitím mu-

sí obsluha bezpodmínečně překontrolovat, zda nevzniká žádné nebezpečí kolize v okolí stroje.
• Před každým použitím musí obsluhovatel důkladně překontrolovat, zde se v oblasti pojezdu

nevyskytuje žádné ohrožení.
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1.4 - ZKOUŠENÍ
Je nutné dbát na národní zákonné předpisy.

1.4.1 - Pravidelné kontroly
Zařízení je nutné v pravidelných intervalech dle servisní knížky překontrolovat z hlediska
případného poškození, které by mohlo následně způsobit úraz.
Tyto zkoušky provedou osoby popř. pracovníci, které k tomu byly uživatelem pověřeny a jednají
v jeho zodpovědnosti. Prohlídky a zkoušky je možné objednat i u servisního oddělení firmy
ROTHLEHNER. Např. na základě servisní smlouvy.
Výsledky kontrol jsou dokumentovány v deníku pracovní plošiny, který musí být k dispozici i pro
případné kontroly pracovníků IBP a ostatních orgánů.
Osoby pověřené prováděním zkoušek musejí být seznámeny s předpisy o bezpečnosti práce.
Zkoušky se nesmějí provádět za provozu.

1.4.2 - Překontrolování vhodnosti zařízení pro konkrétní použití
Uživatel se musí přesvědčit o vhodnosti zařízení pro určitou činnost, musí zajistit, aby bylo
zařízení schopno provést plánované práce bezpečně a aby bylo použito podle pokynů v tomto
návodu k obsluze. V dalších návazných předpisech jsou kromě toho vyjasněny problémy spojené
ve spojení s pronájmem, přezkoušení stavu stroje, s přezkoušením před novým uvedením do
provozu po opravě a s podmínkami ve spojení se statickými zkouškami (koeficient 1,25) a
s dynamickými zkouškami (koeficient 1,1). Každý uživatel se musí informovat o ustanoveních
těchto předpisů a dodržovat příslušné platné normy.

1.4.3 - Stav stroje
Veškerá poškození, která by mohla způsobit úraz nebo poškození stroje nebo jiné nebezpečí, je
nutné ihned odstranit (bezpečnostní zařízení, omezovače zatížení, kontrola sklonu, netěsnosti
u válců, deformace, stav svarů, upevnění čepů a hadic, elektrické přípojky, stav pneumatik,
nadměrné mechanické vůle).

POZNÁMKA: V případě pronájmu zařízení má povinnost při převzetí překontrolovat tento stav
a vhodnost pro použití uživatel, který za zařízení ručí. Musí se přesvědčit, zda
byly skutečně provedeny pravidelné, všeobecné kontroly a kontrola před uve-
dením do provozu.

1.5 - OPRAVY A NASTAVENÍ
Opravy, zásahy a nastavení bezpečnostních systémů nebo prvků týká se mechaniky, hydrauliky
a napájecích systémů:
Musí být prováděny pracovníky firmy ROTHLEHNER nebo osobami, které k tomu byly pověřeny
a které používají výhradně originální náhradní díly.
Nepřípustné je provádění změn, které by odporovaly bezpečnostním předpisům nebo podmínkám
výrobce.
Výrobce je zbaven ručení za výrobek při použití jiných než originálních náhradních dílů nebo při
provádění výše uvedených prací osobami, které k tomu nemají pověření  firmy ROTHLEHNER.
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1.6 - PŘEZKOUŠENÍ U PŘÍLEŽITOSTI OPĚTNÉHO UVEDENÍ DO
PROVOZU

tyto zkoušky se provádějí v následujících případech:
• po demontáži a opětné montáži větších dílů,
• po opravě důležitých dílů zařízení,
• po nehodě, která byla vyvolána poruchou důležitého dílu.
Zkoušky zahrnují překontrolování vlastností a stavu, statickou a dynamickou zkoušku (viz předpisy
pro zkoušení plošin, kapitola 12).
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2 - POPIS
Samohybné pracovní plošiny typu Compact 8, 10, 12 DX jsou v hodné v rámci svých funkčních
vlastností a při dodržení bezpečnostních pokynů pro zařízení a místo použití ke všem výškovým
pracem.
Hlavní ovládací pult je umístěn na rozšiřující části plošiny.
Ovládací pult na podvozku slouží jako nouzové nebo pomocné ovládací stanoviště.

2.1 - OZNAČENÍ
Veškeré údaje potřebné k identifikace stroje jsou vyraženy na štítku na podvozku.

PRO PŘIPOMENUTÍ: Pokud potřebujete informaci, opravu nebo náhradní díl, udejte vždy typ
stroje a sériové číslo.

Obrázek 1 - Typový štítek
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2.2 - HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY

01 - řízená přední poháněná kola 09 - zadní kola
02 - pracovní koš 10 - místo pro uchycení
03 - rozšíření koše 11 - zásobník hydrauliky
04 - kufřík pro dokumenty 12 - podvozek
05 - horní ovládací pult 13 - uzavírací závora
06 - ochranné zábradlí 14 - uzavírací páčky krytu
07 - schůdky 15 - prostor pro motor
08 - dolní ovládací pult

 Zásuvka 230 V/50 Hz se montuje na přání do okopové hrany koše v zadní části stroje.

Obrázek 2 - Umístění hlavních konstrukčních dílů
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2.3 - POPIS
NŮŽKOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY HAULOTTE jsou pracovními plošinami s ochranným zábradlím.
Mohou být vybaveny hydraulickým válcem, který podle modelu a účinku na nůžky se třemi,
čtyřmi nebo pěti prvky vyvíjí tlak a nese, zvedá nebo spouští pracovní plošinu.
Podvozek má vpředu dvě bržděná hnací a řízená kola a vzadu dvě bržděná hnací kola, všechna
kola jsou vybavena nezničitelnými pneumatikami (naplněny polyuretanovou pěnou) vhodnými
pro jízdu v terénu.
Energie pro všechny stroje je vytvářena vznětovým spalovacím motorem. Jako ovládací a řídicí
orgány jsou použity dvě postranní přihrádky, které obsahují:
• Zásobník hydrauliky a filtr
• Vzduchem chlazený spalovací motor a hydraulické čerpadla
• Palivová nádrž
• Rozdělovač hydrauliky
• Baterie spouštěče spalovacího motoru
• Elektrická rozvodná skříň
Sklonoměr je umístěn mezi rameny nůžek.
Rozvodná skříň na podvozku ovládá:
• Volbu ovládacího pultu
• Kontrolky motoru
• Počítadlo provozních hodin
• Zvedací a spouštěcí pohyby pracovní plošiny
• Zapnutí a vypnutí spalovacího motoru
• Nouzové vypnutí všech pohybů.
Tři pohyby, jízda, řízení, a zvedání pracovní plošiny jsou prováděny hydraulicky.
Pojezd a zvedání jsou ovládány proporcionálně.
Řízení je provedeno dvojčinným válcem.

Volitelný doplněk:
Podpěry: Systém čtyř na podvozek upevněných a z pracovní plošiny ovládaných válců podpěr
zvyšuje stabilitu pracovní plošiny (kapitola 4.7).
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2.4 - PRACOVNÍ ROZSAH
2.4.1 - Pracovní rozsah Compact 8 DX
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2.4.2 - Pracovní rozsah Compact 10 DX



Strana 18

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a,
193 00 Praha
Horní Počernice

Prodej
Pronájem
Servis

Návod na obsluhu samohybné nůžkové plošiny
Compact 8, 10, 12 DX

Telefon 281 090 590
Fax 281 090 596
Servis 602 216 399

2.4.3 - Pracovní rozsah Compact 12 DX
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2.5 - ROZMĚRY
2.5.1 - Rozměry COMPACT 8 DX
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2.5.2 - Rozměry COMPACT 10 DX

2.5.3 - Rozměry COMPACT 12 DX
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2.6 - TECHNICKÉ ÚDAJE
2.6.1 - Technické údaje COMPACT 8 DX

Označení Compact 8 DX
Pracovní výška 8,4 m
Výška podlahy koše 6,4 m
Rozměry rozšířené části 1,2 m
Maximální nosnost                                                   565 kg (3 osoby)m z toho 150 kg na rozšíření
Celková hmotnost 2980 kg
Šířka 1,80 m
Výška 2,30 m
Délka 2,65 m
Rychlost jízdy, stroj spuštěn 5,5 km/h
Rychlost jízdy, stroj vysunut 1 km/h
Doba zvedání/spouštění 35/35 s
Maximální stoupavost 40 %
Ovládání rychlosti proporcionální
Poháněná kola 4 x 4
Vnitřní poloměr otáčení 3,68 m
Rozvor 1,85 m
Světlost podvozku 25 cm
Palivová nádrž 60 l
Zásobník hydraulického oleje 80 l
Pneumatiky 26x12-12 PR
Všeobecný hydraulický tlak 240 barů
Hydraulický tlak pro pojezd PV 240 barů, MV/GV 175 barů
Hydraulické čerpalo 11+11 cm3/min.
Spalovací motor 17,9 kW při 2400 ot./min.
Max. přípustný sklon 3°
Max. rychlost větru 45 km/hod.
Max. stranové síly 40 daN
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2.6.2 - Technické údaje COMPACT 10 DX

Označení Compact 10 DX
Pracovní výška 10,2 m
Výška podlahy koše 8,2 m
Rozměry rozšířené části 1,2 m
Maximální nosnost                                                   565 kg (3 osoby)m z toho 150 kg na rozšíření
Celková hmotnost 3300 kg
Šířka 1,80 m
Výška 2,42 m
Délka 2,65 m
Rychlost jízdy, stroj spuštěn 5,5 km/h
Rychlost jízdy, stroj vysunut 1 km/h
Doba zvedání/spouštění 35/35 s
Maximální stoupavost 40 %
Ovládání rychlosti proporcionální
Poháněná kola 4 x 4
Vnitřní poloměr otáčení 3,68 m
Rozvor 1,85 m
Světlost podvozku 25 cm
Palivová nádrž 60 l
Zásobník hydraulického oleje 80 l
Pneumatiky 26x12-12
Všeobecný hydraulický tlak 240 barů
Hydraulický tlak pro pojezd PV 240 barů, MV/GV 175 barů
Hydraulické čerpalo 11+11 cm3/min.
Spalovací motor 17,9 kW při 2400 ot./min.
Max. přípustný sklon 3°
Max. rychlost větru 45 km/hod.
Max. stranové síly 40 daN
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2.6.3 - Technické údaje COMPACT 12 DX

Označení Compact 12 DX
Pracovní výška 12,14 m
Výška podlahy koše 10,14 m
Rozměry rozšířené části 1,2 m
Maximální nosnost                                                   450 kg (3 osoby)m z toho 150 kg na rozšíření
Celková hmotnost 4080 kg
Šířka 1,80 m
Výška 2,55 m
Délka 2,65 m
Rychlost jízdy, stroj spuštěn 5,5 km/h
Rychlost jízdy, stroj vysunut 1 km/h
Doba zvedání/spouštění 35/35 s
Maximální stoupavost 40 %
Ovládání rychlosti proporcionální
Poháněná kola 4 x 4
Vnitřní poloměr otáčení 3,68 m
Rozvor 1,85 m
Světlost podvozku 25 cm
Palivová nádrž 60 l
Zásobník hydraulického oleje 80 l
Pneumatiky 26x12-12
Všeobecný hydraulický tlak 240 barů
Hydraulický tlak pro pojezd PV 240 barů, MV/GV 175 barů
Hydraulické čerpalo 11+11 cm3/min.
Spalovací motor 17,9 kW při 2400 ot./min.
Max. přípustný sklon 3°
Max. rychlost větru 45 km/hod.
Max. stranové síly 40 daN
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2.7 - ETIKETY
2.7.1 - Všeobecně platné žluté etikety

2.7.2 - Všeobecně platné oranžové etikety
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2.7.3 - Všeobecně platné červené etikety
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2.7.5 - Modelově specifické etikety

2.7.5.1 - Compact 8 DX

2.7.5.2 - Compact 10 DX

2.7.4 - Jiné všeobecně platné etikety
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2.7.5.3 - Compact 12 DX

2.7.6 - Pro zemi specifické etikety

2.7.6.1 - Austrálie
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2.7.7 - Referenční seznam etiket stroje

Vztažný Kód Množství Označení
bod

1 2420324670 1 PR-katalog Compact 8DX
1 2420324680 1 PR-katalog Compact 10DX
1 2420324690 1 PR-katalog Compact 12DX
2 2420323980 2 EG-příručka
3 3078146290 2 Pracovní výška + zařízení COMPACT 8 DX
3 3078146300 2 Pracovní výška + zařízení COMPACT 10 DX
3 3078146310 2 Pracovní výška + zařízení COMPACT 12 DX
4 3078143680b 1 Přečtěte si příručku
5 3078145100 2 Směr pojezdu
7 3078152690a 1 Horní ovládací pult
7 3078146110a 1 Nouzové vypnutí
8 3078143540a 1 Připojení k zásuvce 220 V (volitelný doplněk)
9 3078146350 2 Etiketa „Compact 8 DX“
9 3078146360 2 Etiketa „Compact 10 DX“
9 3078146370 2 Etiketa „Compact 12 DX“

10 3078143620 2 Nebezpečí pohmoždění rukou
17 3078150670 1 Uvolnění brzd
18 3078144670 4 Nebezpečí pohmoždění nohou (volitelný doplněk)
19 3078143520a 1 Hydraulický olej
19 3078148890 1 Biologicky likvidovatelný olej (volitelný doplněk)
20 3078148770 3 Logo Haulotte
21 3078143800 2 Nezdržujte se v pracovní oblasti
22 3078143810 1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
23 3078143600 2 Nepoužívejte jako ukostření při sváření
24 3078145660b 1 Dolní ovládací pult
25 3078144650 1 Nebezpečí převržení: Překontrolujte sklonoměr
26 3078143260b 1 Typový štítek (německý)
28 3078143440 1 Předpisy pro použití (německé)
30 2421808660 1 Žluté a černé značkovací pásy
41 3078144970 1 Nebezpečí popálení
42 3078143590a 1 Nejvyšší a nejnižší stav hydraulického oleje
43 3078143640 2 Nestoupejte na kryt
44 3078145180 1 Nelze zaměnit
45 3078148710 1 Úroveň hluku
50 3078146330 2 Logo 4WD
92 3078153250a 4 Maximální zatížení kol Compact 10DX
92 3078153260a 4 Maximální zatížení kol Compact 12DX
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2.7.8 - Umístění etiket na stroji
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3 - PRINCIP FUNKCE
3.1 - HYDRAULICKÝ OKRUH
Veškeré pohyby stroje jsou realizovány hydraulicky. 2 zubová čerpadla jsou poháněna spalovacím
motorem.
V případě závady umožňuje ručně ovládané nouzové čerpadlo nouzové spuštění.
Filtr montovaný ve zpětném vedení chrání systém před znečištěním.
Vždy je možný pouze jeden pohyb.

3.1.1 – Pojezd a řízení
Pojezd je ovládán z rozdělovače přes ventily s proporcionálním řízením, ty umožňují progresivní
pohyby.

Napájení motorů

Kola jsou poháněna čtyřmi hydromotory. Z přepínače lze ovládat
tři rychlosti (malou, střední, velkou rychlost).
Velká rychlost: Oba motory pevné nápravy jsou paralelně napájeny
oběma čerpadly, řízená náprava je ve volnoběhu.

Provedení 4 x 4 Střední rychlost: 4 motory pevné nápravy jsou paralelně napájeny
oběma čerpadly.
Malá rychlost: Každá strana dostává polovinu průtočného
množství čerpadla. Všechny motory jsou napájeny paralelně. U
malé a střední rychlosti je k dispozici hydraulická uzávěrka
diferenciálu.

Řízení je ovládáno rozdělovačem zapnuto/vypnuto.

3.1.2 – Válec zvedání nůžek
Je vybaven elektrickým klapkovým ventilem přivařeným na tělese.
Zvedací pohyb je realizován elektrickým ventilem zapnuto/vypnuto a rychlost pohybu je ovládána
proporcionálním elektrickým ventilem.
Spouštěcí pohyb je realizován jedním (nebo dvěma u dvanáctimetrových strojů) na jednotlivých
válcích montovaných elektrických ventilech zapnuto/vypnuto.

Pozor!
Nastavení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při chybném nastavení může

dojít k výpadku bezpečnostních zařízení a vzniká zvýšené nebezpečí úrazu

!
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3.2 - ELEKTRICKÝ OKRUH
Pro řízení a spouštění spalovacího motoru potřebný proud je dodáván akumulátorem 12 V (foto 2).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

3.3 - BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
3.3.1 – Výčet nejdůležitějších bezpečnostních zařízení
Automatické odpojení motoru:
• Nízký tlak oleje
• Příliš vysoká teplota motorového oleje
• Přetržení klínového řemenu pro chlazení nebo alternátor

3.3.2 – Kontrola zatížení
Pokud zatížení na plošině dosáhne přípustné nejvyšší hodnoty, bude obsluhovatel varován
akustickým varovným signálem.
Řízení vypne veškeré pohyby. Pro opětné spuštění je nutné zátěž odstranit.

3.3.3 – Kontrola sklonu

Foto 4

Při vysunutém stroji vysílá sklonoměr (foto 4) akustický varovný
signál, když dojde k překročení přípustného nejvyššího sklonu
(tabulka 3.3.3.1, “Tabulka přípustného nejvyššího sklonu”) a tím
je obsluhovateli indikováno, že není možné další zvedání nůžek
a pojezd.
Pokud situace nadále trvá, bude po zpoždění 1 až 2 sekund
vypnuto řízení a zvedacího pohybu nůžek a pojezdu, pokud se
stroj nachází ve vysunutém stavu. Pro opětné zapnutí pojezdu
je nutné spustit pracovní plošinu.



Strana 32

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a,
193 00 Praha
Horní Počernice

Prodej
Pronájem
Servis

Návod na obsluhu samohybné nůžkové plošiny
Compact 8, 10, 12 DX

Telefon 281 090 590
Fax 281 090 596
Servis 602 216 399

3.3.3.1 – Tabulka přípustného nejvyššího sklonu

Nejvyšší sklon
COMPACT 8DX 3°
COMPACT 10DX 3°
COMAPCT 12DX 3°

3.3.4 – Malá, střední a vysoká rychlost
Tyto rychlosti jsou k dispozici pouze se zcela spuštěným košem. Při zvednutém koši lze zařadit
pouze malou rychlost.
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4 - POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
4.1 - VŠEOBECNÉ POKYNY
4.1.1 - Všeobecné

Pozor!
Nepoužívejte stroj, pokud rychlost větru přesahuje 38 km/h (viz tabulka

rychlosti větru).

!

! Pozor!
Stroj se nesmí ovládat, dokud se neseznámíte s pokyny uvedenými v kapitole 4.3.

4.1.1 – Všeobecné
Vaše nůžková zvedací plošina je samohybná.
Veškeré pohyby jsou ovládány z ovládacího pultu na rozšíření plošiny, zde se jedná o hlavní
ovládací pult. U ovládacího pultu na podvozku se jedná  o ovládací místo pro případ poruchy
nebo záchranných operací.
Aby se zamezilo jakémukoliv riziku úrazu, jsou ve stroji vestavěna bezpečnostní zařízení chránicí
personál a stroj, pokud je tento používán v rámci svých možností.
Bezpečností zařízení vypnou stroj nebo pohyby stroje. V tomto případě se při nedostatečných
znalostech vlastností stroje může  zdát, že se jedná o závadu, přitom se ve skutečnosti jedná
pouze o správnou funkci bezpečnostních zařízení.
Proto je nezbytné seznámit se s pokyny uvedenými v následujících kapitolách.

4.1.2 – RUČNÍ ROZŠÍŘENÍ KOŠE
Pracovní plošiny jsou vybaveny ručním rozšířením s několika stupni.
Podmínky pro použití:
Pro zasunutí nebo vysunutí rozšíření:
• Uchopit obě rukojeti určené k tomuto účelu.
• Zvednout je o 90°.
• Zatlačit do požadovaného směru. Zvednutím rukojeti o 90° se odblokuje držák umožňující

rozšíření pracovního koše (bod 1, 4.1.2).

Při transportu na přívěsu nebo při odtahování, jakož i
při použití, musí být manuální rozšíření bezpodmínečně
zablokováno a upevněno.
Překontrolujte, zda je zablokování zaaretováno, když
se rukojeti znovu nacházejí ve výchozí poloze, tím se
zamezí nezáměrnému zasunutí nebo vysunutí
rozšíření.

Foto 5
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4.1.3 – Plnění palivové nádrže
(Foto 7)
Před každým plněním je nutné překontrolovat, zda se u paliva jedná o doporučené palivo a zda
toto bylo skladováno v čistém stavu, aby se zamezilo znečištění.
Nikdy se palivo nesmí odebírat ze sudu, dokud nedošlo k usazení nečistot a nikdy se nesmějí
používat usazeniny ze dna.

Foto 6 Foto 7

Pro zamezení nebezpečí vzniku požáru při doplňování palivové nádrže je nutné dodržet
následující bezpečnostní předpisy:
• Nekouřit.
• Vypnout spalovací motor.
• Dbát na směr větru, aby nedošlo k rozstřikování paliva.
• Dotknout se špičky plnicí pistole před doplňováním paliva do palivové nádrže, tím se zamezí

vzniku jisker z důvodu statické elektřiny.
• Víko palivové nádrže správně uzavřít a otřít případné zbytky vyteklého paliva.
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4.2 - SKLÁDÁNÍ a NAKLÁDÁNÍ stroje
DŮLEŽITÉ: Před použitím stroje je nutné překontrolovat jeho stav, aby se zajistilo, zda během
transportu nedošlo k jeho poškození. V případě poškození je nutné uplatnit písemnou reklamaci
u firmy, která zajišťovala transport.

Pozor!
Nesprávné upevnění při transportu může vést k pádu do stroje a k těžkým úrazům

s tělesnými a materiálními následky. Stroj se musí nakládat na stabilní,
dostatečně nosné ploše s rovným podkladem.

4.2.1 - Skládání pomocí zdvihacího zařízení
Použije se jeřábová traverza se 4 závěsnými oky.

!

Preventivní opatření: Je nutné zajistit, aby:
• byla plošina v transportní poloze (spuštěná), rozšíření musí být zajištěno.
• bylo zvedací zařízení (jeřáb nebo vidlicový nakladač) v dobrém stavu a funkceschopné a aby

mělo dostatečnou nosnost.
• byla zvedací lana v dobrém stavu a aby měla dostatečnou nosnost a nevykazovala opotřebení.
• byla závěsná oka čistá a v dobrém stavu.
• byl provádějící personál oprávněn k jeho obsluze.

Skládání:
• 4 zvedací lana upevnit na 4 zvedací oka (viz výše uvedený obrázek).
• pomalu zvedat a přitom dbát na správné rozložení zatížení. Stroj pomalu spouštět.

Pozor!
Při skládání se nesmějí v bezprostřední blízkosti stroje nebo pod strojem v žádném

případě nacházet další osoby.

4.2.2 - Skládání pomocí rampy

Preventivní opatření: Je nutné zajistit, aby:
• byla plošina v transportní poloze (spuštěná).
• rampy unesly předpokládané zatížení a aby byly bezpečně upevněny
• rampy měly dostatečnou přilnavost, aby se zamezilo sklouznutí stroje během vykládání.
DŮLEŽITÉ: Protože se u této metody musí stroj uvést do provozu, je nutné dbát na
pokyny v kapitole 4.3, aby se zamezilo chybné obsluze.
Je nutné zvolit nízkou pojezdovou rychlost.

!
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POZNÁMKA: Protože sklon rampy zpravidla přesahuje přípustný sklon (3°), zní akustický
varovný signál, pojezd je však k dispozici. Pokud je sklon (viz kapitola 2.4) větší
než maximální přípustný pro pojezd, je nutné přídavně použít naviják pro tažení
nebo přidržování.

Pozor!
Pro pojezd na rampách se nesmí zvolit vysoká rychlost.

4.2.3 - Nakládání
Zde je nutné provést stejná preventivní opatření jako při skládání.
Stroj musí být zajištěn podle předchozích obrázků.
Pro najíždění na rampu transportního vozidla je nutné zvolit nízkou pojezdovou rychlost.

!

4.2.4 - Pokyny pro transport
• Při transportu stroje je nutné dbát na to, aby bylo použito vozidlo s dostatečnou nosností a

ložnou plochou. Kurty pro upevnění zvolit tak, aby byla dostatečně upevněná celá hmotnost
stroje.

• Stroj se musí nacházet na vodorovné ploše a musí být upevněn.
• Rozšíření pracovní plošiny je nutno upevnit tak, aby se při transportu nemohlo uvolnit.
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4.3 - OPATŘENÍ PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU
Každá pracovní plošina je během své výroby podrobena pravidelným kontrolám kvality.
Poškození během transportu je nutné oznámit transportní firmě ve formě písemné reklamace
před uvedením stroje do provozu.

PRO PŘIPOMENUTÍ: Před použitím stroje je nutné si nejprve přečíst tento návod k obsluze a
informace na štítcích, a tímto způsobem se tedy seznámit se strojem.

4.3.1 - Popis ovládacích pultů
Veškeré pohyby se provádějí z hlavního ovládacího pultu, který se nachází na rozšíření pracov-
ního koše. Ten nesmí být přemístěn na jiné místo pracovního koše, protože by to mohlo mít za
následek změny ovládací funkce “vpřed” a “vzad”.
Ovládací pult na podvozku slouží pouze jako pomocné ovládací pracoviště.

POZNÁMKA: Před zahájením obsluhy stroje je nutné si přečíst pokyny v kapitole 4.4.

Uživatel musí být seznámen s vlastnostmi a funkčními schopnostmi stroje, protože se nemusí
vždy jednat o závadu, ale o reakci bezpečnostních zařízení.

4.3.1.1 - Ovládací pult na podvozku

1 - Knoflík nouzového vypnutí
2 - Počítadlo provozních hodin
3 - Volba ovládacího pultu podvozek/pracovní koš
4 - Otočné výstražné světlo (volitelný doplněk)
5 - Spínač zvedání/spouštění
6 - Startér spalovacího motoru
7 - Indikace oleje
8 - Tlaky oleje
9 - Kontrolka akumulátorů
10 - Indikace ucpání vzduchového filtru
11 - Klíč pro otevření ovládacího pultu

Foto 8 Foto 9
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4.3.1.2 - Ovládací pult v pracovním koši

4.3.2 - Přezkoušení před uvedením do provozu
4.3.2.1 - Bezpečnostní uzavírací závora
Je nutné dbát na to, aby se bezpečnostní závora nechala bez problému uzavřít a aby umožňovala
přístup do plošiny (viz bod 1 na fotografii 11).

Foto 10

Foto 11

  1A, 1B - Ovládání podpěr + kontrolky
  2 - Houkačka
  3 - Přepínač volby rychlosti pojezdu
  4 - Kontrolka napětí
  5 - Spouštění spalovacího motoru
  6 - Ovládací přepínač zvedání/spouštění
  7 - Uzávěrka diferenciálu
  8 - Tlačítko nouzového zastavení
  9 - Páka ovládání pohybů
10 - Joystick s blokováním “mrtvý muž”
11 - Centrální ovládání podpěr
12 - Kontrolky pohybu
13 - Kontrolky ovládání podpěr
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4.3.2.2 - Všeobecné mechanické vlastnosti stroje
• Celý stroj je nutné podrobit vizuální kontrole. Přitom je nutné kontrolovat chybějící nebo uvolněné

díly, úbytek elektrolytu v akumulátorech a poškození nátěrů.
• Je nutné překontrolovat, zda nejsou uvolněny žádné čepy, matice, přípojky a hadice, zda

nedochází k úniku oleje, zda nejsou přerušena nebo rozpojena elektrická vedení.
• Kontrola kol: Matice nesmí být uvolněny a nesmí chybět.
• Kontrola zdvihového válce a válce řízení: žádné znaky poškození, oxidace, cizí tělesa na

pístnici atd.
• Kontrola koše a nůžkového mechanismu: žádné viditelné poškození, opotřebení nebo

deformace.
• Kontrola řízené nápravy: žádné nadměrné opotřebení čepů, uvolněné nebo chybějící díly,

žádné viditelné deformace nebo trhliny.
• Překontrolovat, zda je v dobrém stavu napájecí kabel ovládacího pultu.
• Překontrolovat, zda je v pořádku firemní štítek výrobce, etikety s varovnými pokyny a návod k

obsluze.
• Překontrolovat, zda je v dobrém stavu zábradlí a bezpečnostní závora.

4.3.2.3 - Okolí stroje
• Je nutné dbát na to, aby byly v dosahu hasicí přístroje připravené k použití.
• Všeobecně je nutné pracovat na pevném položí, které snese maximální zatížení kol.
• Stroj se nesmí používat při teplotách pod -15°, zvláště v chladicích prostorách.
• Je nutné odstranit zbytky oleje a mazacích prostředků na podlaze, schůdcích a zábradlí.
• Před zvedáním nebo spouštěním plošiny je nutné zajistit, aby v bezprostřední blízkosti stroje

nebyly žádné osoby.
• Je nutné zajistit, aby v blízkosti nebyly žádné překážky, které by mohly rušit následující pohyby.

- pojezd
- zvedání plošiny.

POZNÁMKA: viz obrázek “pracovní oblast” (kapitola 2.4)

Foto 12 Foto 13
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4.3.2.4 - Hydraulický systém
• Překontrolovat čerpadlo a rozváděcí systém hydrauliky: (žádné ztráty v důsledku netěsností,

správné upevnění konstrukčních dílů.)
• Překontrolování množství a stavu hydraulického oleje (bod 1, fotografie 13).

4.3.2.5 - Spalovací motor
• Otevřít kryt upevněný 2 háčky (bod1, fotografie 14).
• Překontrolovat stav paliva v palivové nádrži (bod1, fotografie 16).
• Překontrolovat hladinu motorového oleje (fotografie 15).

4.3.2.6 - Bezpečnostní zařízení
•· Překontrolovat, zda je funkční tlačítko nouzového vypnutí

v koši a tlačítko nouzového vypnutí na podvozku.
• Překontrolovat, zda je funkceschopný sklonoměr (viz

fotografie 4) u zvednuté pracovní plošiny. Kontrolu provést
nakloněním sklonoměru (tlačítka nouzového zastavení
musí být odblokována). Když stroj nebo mechanicky
nakloněný sklonoměr dosáhne mezní hodnoty úhlu,
musí zaznít akustický varovný signál.

• Překontrolovat, zda u koncových spínačů nedochází k
jejich blokování cizími tělesy.

• Překontrolovat vizuální a akustická varovná zařízení.

Pozor!
Pokud je stroj vybaven zásuvkou 220 V, musí být prodlužovací kabel připojen k zá-

suvce jištěné proudovým chráničem 30 mA.

Foto 14

Foto 16

Foto 15
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4.4 - OBSLUHA
DŮLEŽIÉ: Uvedení stroje do provozu se smí provést teprve tehdy, když jsou provedeny ve-
škeré zkoušky.

4.4.1 - Všeobecné doporučení
• Před zahájením jízdy nebo prováděním výškových prací je vždy nutné překontrolovat, zda se

v akční oblasti stroje nenacházejí žádné osoby, překážky a díly a zda je podklad rovný, pevný
a zvláště, zda má takové vlastnosti, aby odolal zatížení kol.

• Při pojezdu je vždy nutné dodržet dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, zvláště od okrajů
zvýšených ploch nebo prohlubní (kanály, drážky, koleje, žlaby).

• Je nutné zajistit, aby se v bezprostřední blízkosti stroje nenacházely žádné osoby před
zahájením pohybů nebo pojezdu. Při vysunutém rozšíření koše je nutné dávat zvýšený pozor
v důsledku omezeného výhledu.

PRO PŘIPOMENUTÍ: Jízda na veřejných komunikacích a silnicích je zakázána.

• Stroj nesmí být při pojezdu přetížen. Je-li tomu tak, bude zablokována funkce pojezdu.
• Funkci pojezdu lze ovládat pouze z ovládacího pultu v pracovním koši.
• Současný pojezd a zvedání plošiny není možné.

4.4.2 - Obsluha ze země (viz fotografie 9)
4.4.2.1 - Doporučení
Nebezpečí pohmoždění:
• Nepřibližujte se končetinami k dílům nůžkového mechanismu.
• Při obsluze stroje ze země je nutné postupovat obezřetně. Je nutné dodržet dostatečnou

bezpečnostní vzdálenost mezi strojem a pevnými překážkami.
• Ovládací pult na podvozku umožňuje pouze zvedání a spouštění pracovní plošiny.
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4.4.2.2  – Postup
Spuštění motoru (fotografie 17):
POKYN: Počítadlo provozních hodin: Při každém uvedení do provozu se načítají provozní

hodiny. Toto je indikováno rozsvícením “přesýpacích hodin”.

Foto 17

• Je nutné zajistit, aby bylo vytaženo tlačítko nouzového zastavení (bod 1).
• Kličkový spínač (bod 3) pro volbu ovládacího pultu nastavit do polohy “Ovládání z podvozku

vypnuto” a v této poloze ponechat, aby bylo možné provádět další povely z tohoto ovládacího
pultu. V této poloze je zablokován ovládací pult na plošině.

• Rozsvítí se kontrolka pro tlak motorového oleje (bod 8) a akumulátor (bod 2). Nesvítí kontrolka
ucpání vzduchového filtru (bod 10).

• Stisknout tlačítko spouštěče (bod 6), motor naskočí, indikace zhasnou.

POKYN: Pokud motor nenaskočí, vypnout spínač a začít znovu od začátku. Překontrolovat,
zda jsou odblokována obě tlačítka nouzového vypnutí.

• Motor nechat zahřát a překontrolovat správný provoz počítadla provozních hodin (bod 2),
motoru a čerpadla.

Pozor!
Nepoužívat žádné prostředky pro usnadnění spouštění. Motor před zatížením

pracovní plošiny nechat několik minut zahřát.

Testy pohybů:
Kličkový spínač (bod 3) nastavit do polohy podvozek (pravá strana) a provést následující:
• Zvedání

- Ovládací páčku zvedání/spouštění (bod 5) nastavit nahoru pro zahájení pohybu.
• Spouštění

- Ovládací páčku zvedání/spouštění (bod 5) nastavit dolů pro zahájení pohybu.
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4.4.3 - Ovládání z pracovního koše

Pozor!
Před provedením pohybu je nutné překontrolovat zvolenou funkci.

4.4.3.1 - Doporučení
• Před zahájením obsluhy stroje je nutné zkontrolovat správné sestavení zábradlí a uzavřít

závoru.
• Při pojezdu nebo pohybu stroje za omezených podmínek výhledu je nutné dbát zvýšené

opatrnosti.
• Při pojezdu je nutné kontrolovat hlavně pohyb rozšířené části pracovního koše.
• Obsluze se doporučuje používat během obsluhy stroje ochrannou přilbu.
• Pracovní prostor je nutné překontrolovat zvláště z hlediska překážek a jiného ohrožení.
• Neprovádět žádné nebezpečné manévry, nesedat při jízdě na zábradlí.
• Rychlost pojezdu přizpůsobit podmínkám podloží, dopravy, spádu, stanovišti osob a jiným

faktorům, které by mohly způsobit nebezpečí kolize.
• Stroj nepoužívat v akční oblasti jeřábů nebo zařízení pohybujících se ve výškách, pokud se

neprovede zablokování ovládání jeřábu nebo se neprovedou příslušná bezpečnostní opatření,
která by všeobecně vyloučila kolizi.

Vypnutí motoru:
• Vypnout tlačítko nouzového vypnutí (bod 1). Zablokování tohoto tlačítka způsobí vypnutí

spalovacího motoru a přeruší jakékoliv ovládání pracovní plošiny.
• Aby bylo možné znovu aktivovat ovládací funkce, musí se tlačítko nouzového vypnutí

odblokovat.
Motor lze také vypnout tím, že se kličkový spínač na ovládacím pultu na podvozku nastaví do
polohy “pracovní plošina” místo “podvozek”.
Přepnutí na ovládací pult “pracovní plošina”:
• Kličkový spínač nastavit do polohy “pracovní plošina” (bod 5).
• Překontrolovat správnou funkci sklonoměru, k tomu účelu naklonit sklonoměr a současně

zvedat pracovní plošinu. Musí zaznít akustický varovný signál.

Především překontrolovat, zda není překročeno přípustné zatížení pracovní plošiny a zda je toto
zatížení dobře rozděleno.

Pracovní plošina Rozšíření
PRACOVNÍ PLOŠINA
COMPACT 8 DX 565 kg, z toho 3 osoby (325 kg) 150 kg, z toho 1 osoba (70 kg)
PRACOVNÍ PLOŠINA
COMPACT 10 DX 565 kg, z toho 3 osoby (325 kg) 150 kg, z toho 1 osoba (70 kg)
PRACOVNÍ PLOŠINA
COMPACT 12 DX 450 kg, 3 osoby (210 kg) 150 kg, z toho 1 osoba (70 kg)

POKYN: Během používání pracovní plošiny se spouštění a vypínání motoru provádí
z ovládacího pultu na plošině.

Je nutné zajistit, aby bylo správně uzavřeno ochranné zábradlí a aby svítila kontrolka napětí.

!
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Spuštění a zastavení motoru
Spuštění: Knoflík nouzového vypnutí (bod 8) odblokovat pootočením o čtvrt otáčky.
Stisknout knoflík spouštěče (bod 5).
Vypnutí: Stisknout knoflík nouzového vypnutí (bod 8).
Test ovládacího pultu
• Zajistit, že je odblokován knoflík nouzového vypnutí (bod 8)
• Před zahájením provozu překontrolujte, zda svítí zelená kontrolka (bod 4), ta indikuje, že stroj

je pod napětím a to, že byla zvolena poloha „ovládací pult v pracovním koši“.
• Překontrolovat správnou funkci varovného akustického zařízení (bod 2)
Pojezd
• Stisknout požadovaný knoflík zařazení rychlosti (bod 3). Rozsvítí se příslušná kontrolka (bod 12).
• Stisknout knoflík „mrtvý muž“ (bod 10) a páku během 10 sekund po zvolení pohybu (bod 9)

přesunout do požadovaného směru. Po 10 sekundách zhasne kontrolka a pojezd se přeruší.

POKYN: Pomalé ovládání páky: progresivní ovládání = progresivní pohyb.

Mrtvý bod páky se nesmí překročit bez vložení krátké přestávky. Jakýkoliv pohyb páky způsobí
automaticky zvýšení otáček.

Řízení
Po zařazení rychlosti lze zvolit směr vpravo/vlevo stisknutím příslušného tlačítka, které se
nachází na páce.
Uzávěrka diferenciálu (po zvolení pojezdu malou a střední rychlostí)
Pro zařazení uzávěrky diferenciálu stisknout příslušný knoflík (bod 7). Po uvolnění knoflíku se
uzávěrka diferenciálu odblokuje.

POKYN: Se zařazenou uzávěrkou diferenciálu nepojíždějte na větší vzdálenosti. Se
zařazenou uzávěrkou diferenciálu se neotáčejte.

Foto 18

4.4.3.2 - Postup
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Zvedání
• Stiskněte spínač pro zvedání (bod 6), rozsvítí se příslušná kontrolka  (bod 12).
• Během 10 sekund po zvolení směru pohybu nastavte páku do požadovaného směru.
• Mrtvý bod páky se nesmí překročit bez vložení krátké přestávky.

Pozor!
Na konci spouštění zamezí ochranný systém zablokování nůžek při úplném zasunutí.

Jakýkoliv pohyb páky způsobí automaticky zvýšení otáček.

POKYN: Při přetížení nelze pracovní plošinu zasouvat.

Spouštění pracovní plošiny se provádí pomocí páky až do polohy, která odpovídá minimální
vzdálenosti 50 cm mezi rameny nůžek, aby se zamezilo zablokování nůžek.
Pro dokončení spouštění:
• Uvolněte páku, počkejte 4 sekundy a dokončete pohyb až do konce.
• Během této doby zní z bezpečnostních důvodů varovný akustický signál.
• Při spouštění se otáčky nezvyšují.

Ustavení podpěr (volitelný doplněk): Viz kapitola 4.7, strana 46

Pozor!
Každý zvolený pohyb se automaticky zruší, pokud uživatel tento pohyb po dobu 10

sekund nepoužije.

4.5 - OBSLUHA V PŘÍPADĚ PORUCH A ZÁCHRANNÁ OPATŘENÍ
Záchranné manévry
V případě vzniku závady nastavit klíč pro přepnutí ovládacích panelů (bod 1, fotografie 19) do
polohy pro „podvozek“ a použít nouzové ovládání na ovládacím pultu na podvozku (bod 2).

Foto 19

Poruchové manévry
Při elektrické poruše stroje lze pracovní plošinu ovládat ručním ovládáním, které je umístěno
za žebříkem a tak lze pracovní plošinu spustit.

!
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4.6 - UVOLNĚNÍ BRZDY
Uvolnění brzdy se provede manuálně (viz fotografie 20)
Postup:
• Zašroubovat kohout NV1 (bod 2).
• Pumpovat ruční pumpou, až dojde k úplnému uvolnění brzd (bod 1).
• Vyšroubovat NV2 (bod 3).
• Zapnout nízkou rychlost pojezdu.
• Po dosažení požadované pozice:

- zašroubovat NV2 (bod 3)
- vyšroubovat NV1 (bod 2)

! Pozor!
Spouštění při přetížení pomocí jednotky pro poruchové manévry je zakázáno

v důsledku nebezpečí převržení.

POKYN: Při poruchových a záchranných manévrech ze země s vysunutým rozšířením
je nutné zajistit, aby při spouštění nestály v cestě žádné překážky (zdi, traverzy,
elektrická vedení atd.).

Foto 20

4.7 - USTAVENÍ NA PODPĚRY
Čtyři podpěry jsou umístěny na stroji a jsou ovládány z ovládacího pultu. Tak lze dosáhnout
vyrovnání stroje do vodorovné polohy. V pracovním koši je umístěna vodováha, pomocí té
může obsluha překontrolovat vodorovnou polohu.
Vysouvání válců podpěr se provádí pomocí spínačů (bod 1A, fotografie 10, strana 38).
Zasouvání válců podpěr se provádí pomocí spínačů (bod 1B, fotografie 10, strana 38).
Pomocí spínačů lze současně ovládat 1, 2, 3 nebo 4 válce pro stejný pohyb (vysouvání nebo
zasouvání).



Strana 47

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a,
193 00 Praha
Horní Počernice

Prodej
Pronájem
Servis

Návod na obsluhu samohybné nůžkové plošiny
Compact 8, 10, 12 DX

Telefon 281 090 590
Fax 281 090 596
Servis 602 216 399

Pozor!
Nastavení se musí provádět tehdy, když je pracovní koš v dolní poloze. Všechny čtyři

válce musejí mít prostřednictvím podpěr pevné ustavení na zemi.

Vysouvání podpěr:
• Stisknout tlačítko podpěr (bod 1A, fotografie 10, strana 38).
• Pokud se současně stisknou všechna čtyři tlačítka, provede se

vysouvání pomaleji.
• Když se vysouvají podpěry, zní akustický signál.
• Příslušná kontrolka podpěry (bod 13):

- bliká rychle, pokud je podpěra vysunuta, ale ještě nedosedá
na zem.

- zůstane svítit, pokud je podpěra vysunuta a dosedla na zem.
- bliká pomalu, když je podpěra zcela vysunuta.

• Pracovní koš lze zvednout, pokud je stroj ve vodorovné poloze
(trvale svítí všechny 4 kontrolky).

Zasouvání podpěr:
• Stisknout tlačítko podpěr (bod 1B, fotografie 10, strana 38).
• Přidržet tlačítko 1B, až zhasnou kontrolky příslušné k jednotlivým

stabilizátorům bod 1A (bod 13). Kontrolka zhasne, když jsou válce
zcela zasunuty.

• Pokud se současně stisknou všechna čtyři tlačítka, provede se
zasouvání pomaleji.

POKYN: Při vysouvání podpěr se zvýší otáčky, při zasouvání se otáčky sníží.

Pozor!
Pojezd je možný pouze tehdy, když jsou zasunuty všechny čtyři podpěry (jsou

zhasnuty všechny čtyři kontrolky).

Stroj je vybaven 3 bezpečnostními zařízeními:
• Funkce pojezdu je vypnuta, pokud nejsou zcela zasunuty všechny čtyři podpěry.
• Polohu podpěr lze přizpůsobit pouze při zcela spuštěném pracovním koši.
• Funkce „zvedání“ pracovního koše je možná pouze tehdy, pokud všechny čtyři podpěry

dosedají na zem nebo jsou zasunuty (všechny čtyři kontrolky svítí nebo nesvítí).

Pozor!
Pokud jsou podpěry zcela vysunuty, avšak nemají kontakt se zemí, není možné zvedat

pracovní koš.

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODPĚR JAKO VOLITELNÝ DOPLNĚK (bod 11)
Tento volitelný doplněk umožňuje při spuštěném pracovním koši ustavení podpěr a
automatické přizpůsobení pracovní plošiny při jednoduchém stisknutí spínače „centrální
ustavení podpěr“ (bod 11).

!

!

!
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Vysunutí podpěr
• Stisknout tlačítko centrálního ustavení podpěr (bod 11) až se již nebudou zvyšovat otáčky a

přestane znít akustický signál, což je znakem správného ustavení podpěr, které je také
indikováno trvalým rozsvícením všech čtyř kontrolek podpěr (bod 13).

Zasunutí podpěr
• Stisknout tlačítka podpěr (bod 1B, fotografie 10, strana 38).
• Přidržet tlačítko 1B, až zhasnou příslušné kontrolky (bod 13). Kontrolky zhasnou, když jsou

válce zcela zasunuty.
• Když se současně stisknou všechna čtyři tlačítka, provede se zasouvání pomaleji.
• Obsluha může cyklus vysouvání podpěr kdykoliv zastavit a znovu zahájit tím, že přidrží nebo

uvolní ovládací tlačítko (bod 11).
• Na nerovné podlaze je nutné často použít podložky a klíny.
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5 - ÚDRŽBA
5.1 - VŠEBECNÁ DOPORUČENÍ
Pokyny pro údržbu obsažené v této příručce platí pro normální podmínky použití.
Za obtížnějších podmínek (extrémní teplota, vysoká vlhkost vzduchu, zhoršení podmínky
v atmosféře, nadmořská výška atd.) je nutné provádět údržbu častěji. Kromě toho je v těchto
případech nutné realizovat určitá preventivní opatření: Obraťte se prosím na servisní službu.
Stroj smí používat pouze kvalifikovaný personál, který vlastní patřičná oprávnění pro obsluhu.
Bezpodmínečně je nutné dbát na bezpečnostní pokyny pro ochranu osob a okolí.

Funkce bezpečnostních zařízení musí být kontrolována v pravidelných intervalech:
1) Kontrola sklonoměru: akustický varovný signál + vypnutí (přerušení pohybů spojených s po-

jezdem a zdvihem)
2) Přetížení pracovní plošiny – zátěž > 200 kg varovný akustický signál + vypnutí (přerušení

pohybů spojených s pojezdem a zdvihem)

Pozor!
Stroj nesmí být využíván jako zemnící svorka při sváření. Sváření se nesmí provádět

bez odpojení kabelových koncovek akumulátorů (plus a minus). S připojenými
akumulátory se nesmí startovat jiná vozidla (nebezpečí poškození nabíječky).

5.2 - PŘEDPISY PRO ÚDRŽBU

Foto 23

Postup pro Compact 8DX – Compact 10DX:
Tyto postupy se provádějí z obou stran pracovní plošiny.

Nasazení podpěry pro provádění údržby:
• Pracovní plošinu umístit na pevné a vodorovné podlaze.
• Zajistit, aby byla obě tlačítka nouzového vypnutí v poloze

„ON“.
• Spínač s klíčkem na podvozku nastavit do polohy

„podvozek“ (bod 3, fotografie 17, strana 42).
• Spínač na ovládacím pultu na podvozku nastavit nahoru,

aby se pracovní koš zvedal (bod 5, fotografie 17).
• Uvolnit podpěru pro provádění údržby a nechat ji nastavit

do vertikální polohy (fotografie 23).
• Nyní se přepínač pro zvedání nastaví do dolní polohy, aby

se pracovní koš spouštěl, až bude podpěra dosedat v obou
upevňovacích bodech (nahoře a dole), pohyb pracovního
koše potom zcela zastavit.

• Vyjmutí podpěry pro provádění údržby:
• Přepínač na podvozku nastavit do horní polohy a pracovní

koš zvedat, až se podpěra pro provádění údržby uvolní (bod
5, fotografie 17, strana 42).

• Podpěru pro provádění údržby otočit a umístit ji do klidové
polohy a potom přišroubovat (fotografie 23).

• Přepínač na podvozku nastavit na spouštění a pracovní koš
zcela spustit (bod 5, fotografie 17).
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Postup u Compact 12DX:
Podpěra je umístěna na zadní straně stroje (fotografie 24).

Nasazení podpěry pro provádění údržby:
• Pracovní plošinu umístit na pevné a vodorovné podlaze.
• Zajistit, aby byla obě tlačítka nouzového vypnutí v poloze

„ON“.
• Spínač s klíčkem na podvozku nastavit do polohy

„podvozek“ (bod 3, fotografie 17, strana 42).
• Spínač na ovládacím pultu na podvozku nastavit nahoru,

aby se pracovní koš zvedal (bod 5, fotografie 17, strana
42).

• Uvolněte šrouby, otočte podpěru a nechejte ji viset ve
vertikálním směru (fotografie 25).

• Nastavte spínač pro zvedání a spouštění (pozice 5,
fotografie 17, strana 42) do dolní polohy, aby se pracovní
koš spouštěl, dokud nedosedne podpěra a pracovní koš
nebude stabilně stát.

Vyjmutí podpěry pro provádění údržby:
• Přepínač na podvozku nastavit do horní polohy a pracovní

koš zvedat, až se podpěra pro provádění údržby uvolní
(bod 5, fotografie 17, strana 42).

• Otočte podpěru, až bude v klidové poloze a utáhněte šrouby
pro upevnění podpěry (fotografie 24).

• Nastavte spínač pro spouštění na ovládacím pultu na
podvozku do dolní polohy a zcela spusťte pracovní koš
(bod 5, fotografie 17, strana 42).

Foto 24

Foto 25
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5.3 - PLÁN ÚDRŽBY
Plán údržby na následující straně obsahuje intervaly údržby, údržbové body (díly) a použité
materiály.
• Odkazy u symbolů udávají údržbové body v závislosti na intervalech údržby.
• Symbol reprezentuje použitou přídavnou látku (popř. prováděná opatření).

5.3.1 - Spotřební materiál

Spotřební materiál

Převodový olej

Hydraulický olej

Mazací prostředek
s lithiem

Lithný tuk

Mazací prostředek bez
olova

Výměna nebo jiné
opatření

Specifikace

SAE 15W40

AFNOR 48602
ISO VG 46

ISO-XM-2

ENS/EP 700

Stupeň 2 nebo 3

Symbol Doporučené mazací
prostředky

SHELL RIMULA-X
EP 80 W 90

BP
SHF ZS 46

ESSO
GP GREASE

ELF

HYDRELF
DS 46

CARDREXA
DC1

Multimotive 2

TOTAL

EQUIVIS
ZS 46

Multis EP 2
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5.3.2 - Plán údržby
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5.4 - POSTUPY
5.4.1 - Přehledová tabulka údržby

INTERVAL
Denně popř. před
každým uvedením
do provozu

V intervalu 50
hodin

V intervalu 250
hodin

V intervalu 500
hodin

V intervalu 1000
hodin nebo ročně

V intervalu 2000
hodin

OPATŘENÍ
• Kontrola stavu naplnění:

- motorový olej 1
- hydraulický olej 2
- palivo 3
- akumulátory 4

• Kontrola čistoty:
- překontrolovat palivový filtr nafty, vyměnit

za přítomnosti vody nebo nečistot
- stroj (zvláště přípojky a hadice kontrolovat

z hlediska utěsnění); současně překontrolovat
stav pneumatik, kabelů, veškerých dílů
příslušenství a vybavení.

V intervalu 3000
hodin nebo každé
4 roky

POKYN: Za obtížnějších pracovních podmínek se zkracují udané intervaly údržby (obraťte se případně na Váš servis).

• Mazat:
- čepy kol: 2 x 2 body 6

• Překontrolovat palivový filtr nafty, vyměnit
za přítomnosti vody nebo nečistot 7

Pozor: Po prvních 50 hodinách:
• Vyměnit vložku filtru hydrauliky (viz interval 250 hod.)
• Překontrolování upevnění:

- šrouby, čepy atd.
- matice kol (utahovací moment 25 daNm)

Motor: podle údajů výrobce motoru
• Vyměnit vložku filtru hydrauliky 8
• Mazání:

- čepy kol 9
- díl kluzného vedení ramen nůžek (špachtle) 10
- přípojka u akumulátoru

Motor: podle údajů výrobce motoru
• Doplnění zásobníku: objem 2 x 0,7 l u 4 x 2 - 4 x 0,7 l

u 4 x 4

Motor: podle údajů výrobce motoru
• Vyprázdnění zásobníku hydraulického oleje 11

Motor: podle údajů výrobce motoru
• Vyprázdnění zásobníku hydr. oleje a celého okruhu 12
• Vyprázdnění palivové nádrže a její vyčištění 13

• Překontrolovat
- Stav vodicích lišt
- Stav kabelů, hadic hydrauliky atd.
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5.4.2 - Pracovní postup

DŮLEŽITÉ:
Pro plnění a mazání používat výhradně v kapitole 5.3 doporučené mazací prostředky.
Pokud se vyskytnou problémy, konzultovat je se servisem.
Vypouštěný olej zachytit, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Pozor!
Překontrolovat správné umístění podpěr, dostatečnou kapacitu a bezchybný stav

pracovní plošiny..

5.4.2.1 - Mazání čepů u řízených kol:
Foto 22

!

5.4.2.2 - Kluzná vedení (fotografie 23).

Kluzná vedení mazat špachtlí mazacím tukem bez olova.

Čepy (bod 1) mazat mazacím tukem bez olova.

Foto 23
5.4.3 - Seznam spotřebních materiálů
• Vložka filtru hydrauliky
• Vložka filtru vzduchu
• Vložka hrubého filtru nafty
• Vložka palivového filtru nafty
• Vložka filtru motorového oleje
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5.4.4 - Likvidace akumulátorů
Pokud dojde k výměně akumulátorů přímo servisní organizací firmou ROTHLEHNER, budou
akumulátory automaticky předány ke konečné likvidaci výrobci akumulátorů. Pokud chcete
akumulátory vyměnit sami, postupujte obdobným způsobem.

5.4.4.1 - Likvidace hydraulických a převodových olejů
Při výměně oleje se postará o likvidaci použitých olejů jejich spalováním taktéž servisní organizace
ROTHLEHNER. Pokud plánujete provést výměnu olejů sami, zajistěte jejich předání do příslušné
sběrny.
Při úniku oleje zachyťte olej např. do savých rohoží a zbytek likvidujte patřičnými prostředky jako
je VAPEX atd.
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6 - FUNKČNÍ PORUCHY
Pokyny na následujících stranách Vám mohou pomoci při výskytu problémů s provozem Vaší
nůžkové pracovní plošiny.
Pokud vzniknou závady, které nejsou v této kapitole popsány nebo pokud závady nelze odstranit
dle uvedeného návodu, obraťte se prosím před zahájením vlastní opravy na značkový servis
firmy ROTHLEHNER.
Na základě zkušeností je většina chyb způsobena závadou na hydraulice nebo v elektrickém
systému.
Nejprve překontrolujte:
• zda jsou odblokovány oba hřibovité spínače pro nouzové zastavení a odpojovače na ovlá-

dacích panelech na podvozku i v koši.

6.1 - ZDVIHOVÝ SYSTÉM PRACOVNÍ PLOŠINY

PORUCHA

Žádný pohyb, když
se zapne přepínač
umístěný na
ovládacím panelu
pro zdvihový systém
a je zaaretována
ovládací páka.

PRĚZKOUŠENÍ

Překontrolovat, zda
lze tyto pohyby
provést, když se
přepínač pro zdvihový
systém ovládá z
ovládacího panelu na
podvozku.

Pracovní plošinu
nelze zvedat.

Pracovní plošinu
nelze spouštět.

Pracovní plošina se
zvedá nebo spouští
s cukáním

MOŽNÁ PŘÍČINA

• Ovládací přepínač
není funkční.

• Ovládací páka není
funkční.

• V hydraulickém
okruhu chybí olej.

• Pracovní plošina je
přetížena (osoby
nebo materiál)

• V hydraulickém
okruhu chybí olej.

• Sklon.

ŘEŠENÍ

• Vyměnit přepínač
(servis)

• Vyměnit ovládací
páku (servis)

• Podle potřeby
doplnit olej

• Snížit zatížení

• Podle potřeby
doplnit olej

• Překontrolovat
postavení stroje
a odstranit jeho
sklon

• Snížit zatížení

• Podle potřeby dopl-
nit olej

• Pracovní plošina je
přetížena (osoby
nebo materiál)

• V hydraulickém
okruhu chybí olej.



Strana 57

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a,
193 00 Praha
Horní Počernice

Prodej
Pronájem
Servis

Návod na obsluhu samohybné nůžkové plošiny
Compact 8, 10, 12 DX

Telefon 281 090 590
Fax 281 090 596
Servis 602 216 399

6.2 - SYSTÉM POJEZDU

PORUCHA

Žádný pohyb, když
se přepínač nachází
v pozici “jízda” a
použije se ovládací
páka na ovládacím
panelu v pracovním
koši.

PŘEZKOUŠENÍ MOŽNÉ PŘÍČINY

• Ovládací páka není
funkční.

• V hydraulickém
okruhu chybí olej.

• Sklon

• Přetížení
• Vyrovnávací ventil

není správně na-
staven nebo funkč-
ní porucha

ŘEŠENÍ

• Ovládací páku
opravit nebo vymě-
nit (servis)

• Podle potřeby
doplnit olej.

• Překontrolovat
postavení stroje
a odstranit jeho
sklon

• Snížit zatížení
• Nastavit nebo

vyměnit vyrovná-
vací ventil (servis)

Stroj se při jízdě dolů
propadá
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6.3 - SYSTÉM ŘÍZENÍ

PORUCHA

Žádný pohyb, když
se zapne ovládací
páka.

Hydraulické čerpadlo
je hlučné.

Kavitace v hydrau-
lickém čerpadle
(prázdný prostor
v čerpadle, protože
chybí olej).

Přehřátí hydrau-
lického okruhu

Nerovnoměrná
funkce systému.

PŘEZKOUŠENÍ

Hydraulický olej je
zakalený a bílý
(bublinky)

MOŽNÉ PŘÍČINY

• V hydraulickém
okruhu chybí olej.

• Ovládací páka není
funkční.

• V zásobníku není
dostatek oleje.

• Příliš vysoká
viskozita oleje

• Příliš vysoká
viskozita oleje

• V zásobníku není
dostatek hydrau-
lického oleje

• Hydraulický olej
nemá optimální
provozní teplotu

ŘEŠENÍ

• Podle potřeby
doplnit olej

• Vyměnit ovládací
páku (servis)

• Doplnit olej

• Olej v okruhu vy-
pustit a nahradit jej
doporučeným
olejem

• Olej v okruhu vy-
pustit a nahradit jej
doporučeným
olejem

• Podle potřeby do-
plnit olej

• Ve stavu na prázd-
no provést několik
pohybů, aby se
olej mohl zahřát

!

POZNÁMKA! Kavitace (emulgovaný olej nasycený bublinami) může vést k funkčnímu
poškození hydraulických dílů. Takto znehodnocený olej dostane svůj normální
vzhled po cca 4 hodinách.

POZOR!
Je nutné zamezit vzniku bublinek. Při určitém tlaku a teplotě

vzniká u zpěněného oleje nebezpečí exploze!
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7 - BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
7.1 - FUNKCE RELÉ A POJISTEK V ROZVODNÉ SKŘÍNI NA PODVOZKU

Referenční bod Označení
KA2 Spuštění spalovacího motoru
KP1 Vypnutí spalovacího motoru
KT2 Akcelerace pohybu (elektromotor)
KMG Napájení - všeobecně

FU3-80 A Pojistka okruhu akcelerace
FU4-30 A Pojistka hlavního okruhu (motor)
FU5-3 A Pojistka okruhů pohybů pro podvozek
FU6-3 A Pojistka okruhů pohybů pro pracovní plošina
FU7-20 A Pojistka okruhů napájení elektrických ventilů
FU8-5 A Pojistka řídicích okruhů
FU9-20 A Pojistka přídavných okruhů
FU10-3 A Pojistka hlavních okruhů

7.2 - FUNKCE BEZPEČNOSTNÍCH KONTAKTŮ

Referenční bod Označení
SB1 Tlačítko nouzového zastavení
SB2 Tlačítko nouzového zastavení
SQ1 Sklonoměr. Vypíná zvedání a pojezd
SQ3 Opětné zapnutí sklonoměru při spuštění plošiny
SQ3 Koncový spínač horní pozice
SQ7 Přední levá podpěra
SQ8 Přední pravá podpěra
SQ9 Zadní levá podpěra
SQ10 Zadní pravá podpěra
SQ4 Poziční spínač, vypnutí 8 metrů
SQ12 Zákaz pojezdu pro 12 metrů

B2 Teplota motorového oleje
B1 Kontakt vzduchového filtru, kontrolka svítí při ucpaném filtru
B3 Kontakt tlaku oleje, kontrolka svítí při nedostatečném tlaku
B4 Kontakt teploty hydraulického oleje, zní akustický signál
B6 Přetížení. Při přetížení zní akustický signál

B7 až B10 Identifikace kontaktu s podložím

(viz schéma zapojení)

(viz schéma zapojení)
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8 - SCHÉMATA HYDRAULIKY
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8.1 - COMPACT 8, 10 DX

PŘ
ED

N
Í N

ÁP
R

AV
A

PŘ
ED

NÍ
PŘ

ED
NÍ

LE
V

Ý
P

R
AV

Ý
M

O
TO

R
M

O
TO

R

ZA
D

N
Í N

ÁP
R

AV
A

ZA
D

N
Í

ZA
D

N
Í

LE
V

Ý
P

R
AV

Ý
M

O
TO

R
M

O
TO

R

M
O

TO
R

24
00

 o
t./

m
in

.
17

,9
 kW

ŘÍ
ZE

NÍ
PO

DP
ĚR

Y
(V

O
LI

TE
LN

Ý 
D

O
PL

N
ĚK

)

PŘ
ED

N
Í

LE
VÁ

PŘ
ED

N
Í

PR
AV

Á

ZA
D

N
Í

LE
VÁ

VÁLE
C PRO ZVEDÁNÍ

ZA
D

N
Í

PR
AV

Á



Strana 62

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a,
193 00 Praha
Horní Počernice

Prodej
Pronájem
Servis

Návod na obsluhu samohybné nůžkové plošiny
Compact 8, 10, 12 DX

Telefon 281 090 590
Fax 281 090 596
Servis 602 216 399

8.2 - COMPACT 12 DX
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9 - SCHÉMATA ZAPOJENÍ
9.1 - COMPACT 8, 10, 12 dx
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Beaufortův Rychlost Tlak Označení Rozpoznávací znaky (ve vnitrozemí)
stupěň min. km/h min. N/m2

0 0 0 Bezvětří Kouř stoupá kolmo vzhůru
1 1 0,05 Vánek Směr větru rozpoznatelný podle pohybz kouře
2 6 1,9 Slabý vítr Je cítit ve tváři, listí stromů šelestí
3 12 7,5 Mírný vítr Listy stromů a větvičky v trvalém pohybu, vítr napíná

praporky a slabě čeří hladinu stojate vody
4 20 21 Dosti čerstvý vítr, zdvihá prach a útržky papíru a pohybuje

slabšími větvemi stromů
5 29 43 Čerstvý vítr Listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách

se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny
6 39 79 Silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští
7 50 130 Prudký vítr Pohybuje celými stromy, chůze proti němu je otížná
8 62 200 Bouřlivý vítr Ulamuje větve, chůze proti němu je normálně nemožná
9 75 290 Vichřice Způsobuje menší škody na stavbách (strhává komíny,

tašky a břidlice ze střech)
10 88 400 Silná vichřice Vyvrací stromy, působí škody na obydlích
11 103 550 Mohutná vichřice Působí rozsáhlá pustošení
12 118 720 Orkán Ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)

10. - TABULKA RYCHLOSTI VĚTRU
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11. - Ochranná pásma elektrických vedení

Podle platných “silnoproudých předpisů” nesmějí osoby nebo zařízení pro zvedání osob pracovat
blíže k energetickým soustavám pod proudem, než to požadují výše uvedené vzdálenosti pro
práci (zákon č. 222/1994 §19).
Pokud práce požaduje menší vzdálenosti, musí se zodpovědným energetikem dohodnout, jak lze
práci provést.

Bezpečná vzdálenost pro trakce místní dopravy je minimálně 1 m od vedení – krajního vodiče.
Bezpečná vzdálenost pro dráhy nezávislého druhu je minimálně 2 m od vedení – krajního vodiče.

Při síle větru přes 6 stupeň (podle Beaufortovy stupnice rychlost větru 12,5 m/sek.) je nutné zastavit
provoz a pracovní plošinu složit do základní polohy.
Údaje síly větru viz následující stupnice pro odhad.
Síla větru
(Stupnice pro odhadování síly větru, původně používaná pro nastavování plachet u lodí)

Bezpečná vzdálenost od vedení
nízkého napětí



Strana 66

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a,
193 00 Praha
Horní Počernice

Prodej
Pronájem
Servis

Návod na obsluhu samohybné nůžkové plošiny
Compact 8, 10, 12 DX

Telefon 281 090 590
Fax 281 090 596
Servis 602 216 399

12. - ZKOUŠENÍ PLOŠIN

PŘEDPISY PRO ZKOUŠENÍ PLOŠINY

Plošinu je nutno zkoušet pro ověření funkce, bezpečnosti  a spolehlivosti provozu.

Zkoušky plošin se musí provádět :
a) v provozu v pravidelných obdobích tzv. revizní zkoušky,
b) po opravách nebo výměně nosných částí plošiny,
c) po opravách nebo výměně nenosných částí plošiny.

U všech zkoušek doporučujeme přítomnost servisního technika firmy ROTHLEHNER, musí být
vyloučen vliv větru a dodržena příslušná bezpečnostní opatření!

a) Revizní zkoušky
Výrobce stanovuje období plánovaných revizních zkoušek na 1 rok. Při zkoušce se provede
vnější prohlídka, statická a dynamická zkouška, zkouška brždění, revize el. ovládání. Provádí
oprávněná osoba.

b) Zkoušky po opravách nebo výměně nosných částí plošiny
Po opravách nebo výměně nosných částí plošiny namáhaných zatížením nebo majícím vliv na
bezpečnost provozu plošiny ( např. pracovní koš, přímočaré hydromotory, nůžkový mechanismus,
podvozek ) je nutno ověřit provedené práce statickou a dynamickou zkouškou, při opravách
brzd zkouškou brždění. Provádí  oprávněná osoba.

c) Zkoušky po opravách nebo výměně nenosných částí plošiny
Po opravách nebo výměně nenosných částí plošiny ( např. prvky el. instalace, vysokotlaké hadice,
řízení apod. ) je nutno ověřit provedení práce dílčí funkční zkouškou bez zatížení a dynamickou
zkouškou. Provádí osoba oprávněná nebo servisní technik ROTHLEHNER.

O výsledku kterékoliv zkoušky musí být vyhotoven zápis, který vyhotoví ten, kdo zkoušku provádí.
Hmotnost zkušebních břemen musí být průkazně doložena, nejlépe vážením.

Rozsah jednotlivých zkoušek je uveden v následujících odstavcích.

1. Vnější prohlídka
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- Kontrola a dotažení všech šroubení hydraulického obvodu
- Kontrola stavu oleje v olejové nádrži
- Prohlídka celkového vnějšího stavu plošiny zahrnující kontrolu svarů, nátěrů, čistoty a

nápisů. Hlavní důraz se klade na nosné části plošiny ( pracovní koš, podvozek, řízení,
pojezd, kola apod. )

- Kontrola pohyblivosti všech čepů ramen a pojezdu
- Kontrola promazání
- Kontrola funkce jednotlivých tlačítek, přepínačů a joysticku, řídicí jednotky a ovládání na

podvozku
- Kontrola funkce dobíjecího a elektrického systému

2. Funkční zkouška
Prověří schopnost plošiny vykonávat dané pracovní pohyby. Během této zkoušky se pohyby
plošiny řídí z ovládací jednotky sejmuté z koše nebo z rozvodné skříně na podvozku.

- Kontrola zdvihání a spouštění v celém rozsahu dle technických  parametrů min. 3 minuty
- Kontrola zdvihání a spouštění při vysunutém koši
- Kontrola pojezdu v základní poloze min. 5 minut
- Kontrola řízení
- Kontrola brzd
- Kontrola shodného výkonu na obou motorech
- Kontrola pojezdu ve zdvižené poloze
- Kontrola tlaku v hydraulickém systému
- Kontrola zda plošina může pracovat hladce při všech pohybech se zatížením nosností a

při jmenovitých rychlostech
- Kontrola zda všechna bezpečnostní zařízení pracují správně
- Kontrola zda maximální přípustné rychlosti nejsou překročeny ( 0,4 m/s, pojezd 0,7 m/s )

3.    Statická zkouška
a) Provádí se zkušebním zatížením GSK, 125 % dovolené nosnosti koše.
b) Provádí se zkušebním zatížením GSV, 125 % dovolené nosnosti vysunuté části koše,

rovnoměrně rozložené v této části koše.
Zkouška se provádí se zařízením které je předem ustaveno na pevném podkladu v náklonu
max. INKL + 0,5°.
V základní poloze vložit do koše uvedenou zátěž dle tabulky a ovládáním z řídící jednotky na
podvozku vysunout  koš se zátěží do max. výšky.
V této poloze zůstane břemeno v koši po dobu 10 minut.
Při spouštění několikrát zastavit pohyb koše a kontrolovat schopnost zastavení koše.
Při statické zkoušce nesmí dojít k deformaci nosných částí plošiny.
Kontroluje se pokles koše, který nesmí být větší než 100 mm za 10 minut.

4. Dynamická zkouška
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a) Provádí se zkušebním zatížením GDK, 110 % dovolené nosnosti koše.
b) Provádí se zkušebním zatížením GDV, 110 % dovolené nosnosti vysunuté části koše,

rovnoměrně rozložené v této části koše.
Zkouška se provádí se zařízením které je předem ustaveno na pevném podkladu v náklonu
max. INKL.
Kontroluje se chování plošiny při zdvihání a spouštění nejmenší a největší rychlostí ( 5 min.)

5. Zkouška stability
Účelem zkoušky stability je prokázat bezpečnost pracovní plošiny proti překlopení. Zkoušku
stability provádí výrobce. Uživatel v rámci revizní zkoušky nemusí zkoušku stability provádět,
pouze zkoušku brždění.

6. Zkouška brzdění
Pracovní plošina musí být zastavena tak rychle, jak to umožňuje ovládání ve směru jízdy vpřed
i vzad v každé poloze pracovní plošiny. Pokud jsou dovoleny různé rychlosti jízdy pro různé
výšky zdvihu, zkouška se provede v každé z těchto výšek při maximální povolené rychlosti pro
danou výšku V.
Zkouška se považuje za vyhovující, pokud plošina zatížená nosností N zastaví na vzdálenosti
do 2 m při pojezdu maximální rychlostí na maximální sklon INKL povolený výrobcem.

7. Zkouška jízdy v zatáčce
Pracovní plošina zatížená nosností projíždí zatáčkou o minimálním poloměru, který dovoluje
řízení plošiny. Pokud jsou povoleny různé rychlosti jízdy pro různé výšky zdvihu, zkouška se
provede v každé z těchto výšek při maximální povolené rychlosti pro danou výšku.
Zkouška se považuje za vyhovující, nedojde-li v průběhu zkoušky k překlopení pracovní plošiny.

Po ukončení testů stability a zatížení musí být plošina důkladně prohlédnuta, zda nedošlo
k poškození, trhlinám či deformacím.

Compact Compact Compact
8 DX 10 DX 12 DX

Nosnost plošiny
v kg
GSK – zkušební zatížení pro
statickou zkoušku v kg
GSV – zkušební zatížení pro
stat. zk. vysunutí koše v kg
INKL – maximální přípustný
sklon podvozku
GDK – zkušební zatížení pro
dynamickou zkoušku v kg
GDV – zkušební zatížení
pro dyn. zk. vysunutí koše v kg
V – max. výška podlahy
koše v m

                                               565                  565                450

                                              706                  706                 563

                                              187,5              187,5              187,5

                                                622                 622                 495

                                         3°                   3°                    3°

                                                 165                 165                 165

                                               6,4                  8,2                 10,1
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!

13. Podmínky provozu

13.1 Doklady
K používání pracovní plošiny jsou nutné tyto doklady:
a) revizní kniha a další provozní doklady
b) deník pracovní plošiny

Deník slouží k záznamům o provozu a obsahuje tyto údaje:

a) ev. číslo zařízení, výrobní číslo zařízení
b) záznamy o předání a převzetí zařízení (při střídání směn, přemístění apod.)
c) záznamy o čištění, mazání, funkčních prohlídkách, zkouškách a údržbě
d) záznamy o závadách, nedostatcích a o jejich odstranění

Deník je uložen na stanovišti obsluhy, popřípadě na vyhrazeném místě.

Používání
Pracovní plošina se smí používat:
a) jen pro účel, pro který byla konstruována, její nostnost a podmínky stanovené výrobcem

nesmějí být překročeny
b) až po provedených zkouškách a po odstranění všech závad zjištěných při zkouškách

Pracovní plošina se nesmí používat:
a) ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku svou nevyhovující provozní způsobilostí
b) není-li vybavena příslušnou dokumentací

Obsluhovat pracovní plošinu mohou pouze pracovníci s průkazem obsluhovatele.

13.2 Zakázané manipulace
Je zakázáno zejména:
a) pracovat v nebezpečné blízkosti elektrického venkovního vedení, které je pod napětím
b) přetěžovat pracovní plošinu s výjimkou zkoušek
c) ovládat zařízení tak, že se způsobí rozhoupání plošiny
d) pokračovat v provozu při zjištění nepravidelnosti funkce pohybových mechanismů či pojezdů
e) používat k provozním účelům, vyřazovat z funkce nebo přestavovat bezpečnostní zařízení

(koncové vypínače, tlačítka “Nouzového zastavení” apod.) s výjimkou funkčního vyzkoušení
f) ponechat po ukončení provozu na plošině jakékoliv předměty
g) opustit pracovní plošinu při zapnutém hlavním vypínači, běžícím hlavním motoru, atd.
h) provádět při provozu jakékoliv opravy na zařízeních pracovních plošin osobami bez oprávnění

a příslušné kvalifikace a bez souhlasu uživatele s výjimkou drobných prací, na které byl
obsluhovatel prokazatelným způsobem poučen a zacvičen

i) používat pohyblivou pracovní plošinu při větru, jehož rychlost přesahuje 12,5 m/s (6.stupeň)
nebo rychlost stanovenou uživatelem

VAROVÁNÍ

Zásadně nezatěžovat plošinu břemenem o větší hmotnosti než je dovoleno nebo
břemeny, jejichž hmotnost neznáme!
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