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Tärkeää 
Lue huolellisesti nämä turvamääräykset ja 
käyttöohjeet ennen koneen käyttämistä ja 
noudata niitä. 
Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt 
saavat käyttää tätä konetta. Tämä käyttöohje 
on oleellinen osa konetta ja se tulee säilyttää 
aina koneessa. Jos sinulla on kysyttävää, ota 
yhteys YAMEIHIN. 
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Omistajat, käyttäjät ja koneen 
huoltajat: 
Arvostamme sitä, että olet valinnut koneemme 
käyttöösi. Turvallisuus on meille ensiarvoisen 
tärkeää ja sen takaa yhteistyö. Turvallisuuden 
varmistamiseksi on tärkeää, että laitteiston 
omistajat ja käyttäjät:  

1. noudattavat työn teettäjän, työkohteen ja 
lainsäädännön määräyksiä  

2. lukevat huolellisesti ja noudattavat tämän 
ja muiden koneen mukana toimitettujen 
käyttöohjeiden ohjeita  

3. noudattavat turvallisia työtapoja järkevällä 
tavalla  

4. antavat vain koulutettujen ja sertifioitujen 
käyttäjien käyttää konetta asiantuntevalla 
johdolla.  

Jos huomaat käyttöohjeessa jotakin, joka ei ole 
selvää tai jota pitäisi lisätä, ota meihin yhteyttä. 

 

 

 

 

Ota yhteyttä: 

Zone E, New Industrial Park, Hefei, Anhui, P.R.C 

Puh:+86 551 68127081 

Faksi +86 551 62063288 

Sähköposti:scl@yameikeji.cc 

Verkkosivu: www.yameikeji.cc 
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Vaara 
Käyttöohjeen ohjeiden ja 
turvamääräysten laiminlyönti voi 
johtaa kuolemaan tai vakavaan 
vammaan. 

Ennen koneen käyttämistä: 

√ Opettele tämän käyttöohjeen mukaiset 
koneen turvallisen käytön periaatteet ja 
harjoittele niitä. 

1. Vältä vaarallisia tilanteita.  

Tutustu huolellisesti turvamääräyksiin 
ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun. 

2. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus. 

3. Suorita aina toimintatestit ennen käyttöä. 

4. Tarkasta työskentelyalue. 

5. Käytä konetta vain sille suunniteltuun 
tarkoitukseen. 

√ Tutustu huolellisesti valmistajan ohjeisiin ja 
turvamääräyksiin eli turvallisuus- ja 
käyttöohjekirjaan sekä koneen tarroihin ja 
noudata niitä. 

√ Tutustu huolellisesti työn teettäjän 
turvamääräyksiin ja työkohteen säännöksiin ja 
noudata niitä. 

√ Tutustu huolellisesti sovellettavaan 
lainsäädäntöön ja noudata sitä. 

√ Hanki koulutus koneen turvallista käyttöä 
varten. 

 
 

 
 

Tarrojen selitykset 

YAMEI-tuotetarroissa on symboleja, 
värikoodeja ja huomiosanoja, jotka merkitsevät 
seuraavaa: 

Turvavaroitussymboli – varoittaa 

mahdollisesta henkilövahingon 

vaarasta. Noudata kaikkia 

tämän symbolin jälkeen olevia 

turvaohjeita henkilövahinkojen 

tai kuoleman välttämiseksi. 

 

Punainen – osoittaa uhkaavaa  

vaaratilannetta, joka aiheuttaa  

kuoleman tai vakavan vamman, 

jos sitä ei pystytä välttämään.  

 

Oranssi – osoittaa uhkaavaa  

vaaratilannetta, joka voi 

aiheuttaa kuoleman tai vakavan 

vamman, jos sitä ei pystytä 

välttämään. 

  

Keltainen – osoittaa uhkaavaa  

vaaratilannetta, joka voi 

aiheuttaa vähäisen tai 

kohtuullisen vamman,  

jos sitä ei pystytä välttämään.  

 

Keltainen – osoittaa 

mahdolliseen  

omaisuusvahinkoon liittyvän  

ilmoituksen.  

 

Vihreä – osoittaa käyttöön tai 

huoltoon 

liittyvää tietoa. 
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Käyttötarkoitus 

Tämä kone on tarkoitettu käytettäväksi vain 
henkilöiden ja tarvittavien työkalujen ja 
materiaalien nostamiseen korkealla 
työskentelyä varten. 

Turvamerkintöjen kunnossapito 

Vaihda puuttuvat ja vialliset turvamerkinnät 
uusiin. Huolehdi aina koneenkäyttäjän 
turvallisuudesta. Puhdista turvamerkinnät 
miedolla saippuavedellä. Älä käytä 
liuotinpohjaisia puhdistusaineita, koska ne 
saattavat vaurioittaa kylttien materiaalia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Henkilöturvallisuus 

Putoamissuoja 

Tämän koneen käyttö ei edellytä 
henkilökohtaisten putoamissuojainten (PFPE) 
käyttämistä. Jos putoamissuojainten käyttöä 
edellytetään työkohteen tai työn teettäjän 
sääntöjen mukaisesti, niiden on oltava 
sovellettavien lakimääräysten mukaisia ja ne on 
tarkastettava ja niitä on käytettävä valmistajan 
ohjeiden mukaan. 
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 Sähköiskun vaara 

Konetta ei ole sähköisesti eristetty eikä se 
suojaa kosketukselta jännitteisiin osiin tai niihin 
lähestymiseltä. 

 

Säilytä turvallinen etäisyys voimajohtoihin ja 
sähkölaitteisiin sovellettavien virallisten 
määräysten ja seuraavan taulukon mukaan. 

Jännite  
Kahden vaiheen välillä  

Minimiturvallisuus  
Pienin turvallinen 

lähestymisetäisyys 
metreinä 

0 – 300V Vältä kosketusta 

300–50 kV 3,05 

50-200 kV 4,60 

200–350 kV 6,10 

350 KV - 500 KV 7,62 

500 KV - 750 KV 10,67 

750 KV - 1000 KV 13,72 

Jätä tilaa nostokorin liikkeelle, sähkölinjan 
heilumiselle tai riippumiselle ja varo voimakkaita 
tai puuskaisia tuulia. 

Älä koske koneeseen, jos se koskettaa 
jännitteisiä voimajohtoja. Maassa tai korissa 
olevat henkilöt eivät saa koskettaa eivätkä 
käyttää konetta ennen kuin sähkölinjan jännite 
on katkaistu. 

Älä käytä konetta ukonilmalla tai myrskyn 
aikana. 

Älä käytä konetta hitsausalustana. 

 Kaatumisvaara 

Henkilöiden, laitteiden ja materiaalien määrä ei 
saa ylittää nostokorin tai korin jatkeen 
maksimikapasiteettia. 

Maksimikapasiteetti – 5,8 m(HD) 

Henkilöiden enimmäismäärä    2 

Kori sisään vedettynä       230 kg 

Vain kori                      117 kg 

Vain korin jatke                113 kg 

Maksimikapasiteetti – 6 m (HD) 

Henkilöiden enimmäismäärä    2 

Kori sisään vedettynä       380 kg 

Vain kori                      267 kg 

Vain korin jatke                113 kg 

Maksimikapasiteetti - Kapea 8 m (HD) 

Henkilöiden enimmäismäärä    2 

Kori sisään vedettynä       230 kg 

Vain kori                      117 kg 

Vain korin jatke                113 kg 

Maksimikapasiteetti – 8 m (HD) 

Henkilöiden enimmäismäärä   2 

Kori sisään vedettynä       450 kg 

Vain kori                      337 kg 

Vain korin jatke                113 kg 

Maksimikapasiteetti -10 m (HD) 

Henkilöiden enimmäismäärä    2 

Kori sisään vedettynä       320 kg 

Vain kori                      207 kg 

Vain korin jatke                113 kg 
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Nostokori sisäänvedetty  Nostokori pidennetty 

 

 

Vain jatke   Vain nostotaso 

Maksimikapasiteetti – 12 m (HD) 

Henkilöiden enimmäismäärä     2 

Kori sisään vedettynä        230 kg 

Vain kori                       117 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

Maksimikapasiteetti – 5,8 m (DC) 

Henkilöiden enimmäismäärä     2 

Kori sisään vedettynä        230 kg 

Vain kori                       117 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

Maksimikapasiteetti – 6 m (DC) 

Henkilöiden enimmäismäärä     2 

Kori sisään vedettynä        380 kg 

Vain kori                       267 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

Maksimikapasiteetti - Kapea 8 m (DC) 

Henkilöiden enimmäismäärä     2 

Kori sisään vedettynä        230 kg 

Vain kori                       117 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

Maksimikapasiteetti – 8 m (DC) 

Henkilöiden enimmäismäärä       2 

Kori sisään vedettynä        450 kg 

Vain kori                       337 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

 

Maksimikapasiteetti – 10 m (DC) 

Henkilöiden enimmäismäärä     2 

Kori sisään vedettynä        320 kg 

Vain kori                       207 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

Maksimikapasiteetti – 12 m (DC) 

Henkilöiden enimmäismäärä     2 

Kori sisään vedettynä        230 kg 

Vain kori                       117 kg 

Vain korin jatke                 113 kg 

 

Nostokori sisäänvedetty  Nostokori pidennetty 

 

 

Vain jatke   Vain nostotaso 
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Työskentelyalueen turvallisuus 

Älä nosta koria, ellei kone ole tukevalla ja 
tasaisella pinnalla. 

Älä aja yli 0,8 km/h nostokori nostettuna. 

 

Älä käytä kallistushälytystä vaakasuoruuden 
ilmaisimena. Kallistushälytyksen varoitusääni 
kuuluu rungossa ja nostokorissa vasta silloin, 
kun kone on rinteessä. 

Jos kallistushälytys antaa äänimerkin: 

Laske kori. Siirrä kone tukevalle, tasaiselle 
pinnalle. Jos kallistushälytys antaa äänimerkin 
korin ollessa nostettuna, laske kori erittäin 
varovasti. 

Älä nosta nostokoria, jos tuulen nopeus on yli 
12,5 m/s. Jos tuulen nopeus ylittää 12,5 m/s 
korin ollessa ylhäällä, laske kori ja lopeta 
koneen käyttäminen. 

Älä käytä konetta kovalla tai puuskaisella 
tuulella. Älä laajenna korin tai kuorman 
pinta-alaa. Tuulelle altistuvan pinta-alan 
lisääminen heikentää koneen vakautta. 

 

Älä yritä vapauttaa nostokoria korin ohjaimilla, 
jos kori on takertunut tai juuttunut kiinni tai sen 
normaalin liikkeen estää lähellä oleva rakenne. 
Kaikkien henkilöiden on ensin poistuttava 

korista, jonka jälkeen koria voidaan yrittää 
vapauttaa alaohjaimien avulla. 

Ole erittäin varovainen ja käytä pientä ajo- 
nopeutta, kun ajat konetta kokoontaitetussa 
asennossa epätasaisella, roskaisella, epä- 
vakaalla tai liukkaalla pinnalla ja kuoppien ja 
putousten lähellä. 

Älä aja konetta epätasaisessa maastossa, 
epävakaalla pinnalla tai muussa vaarallisessa 
paikassa, kun kori on nostettuna. 

Älä käytä konetta nosturina. 

Älä sijoita tai kiinnitä kiinteitä tai riippuvia 
kuormia mihinkään kohtaan koneessa. 

Älä työnnä konetta tai muita esineitä korin 
avulla. 

Älä käytä konetta rungon telineet auki. 

Älä kosketa lähellä olevia rakenteita korilla 

Älä muuta rajakytkinten asetuksia äläkä poista 
niitä käytöstä. 

Korista ei saa vetää tai työntää korin 
ulkopuolella olevaa esinettä. 

 

Suurin sallittu manuaalinen voima   400 N 

Älä kiinnitä koria lähellä oleviin rakenteisiin. 

Älä sijoita kuormia korin reunan ulkopuolelle. 

Älä muuta tai poista käytöstä mitään koneen 
osaa, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja 
vakauteen. 

Älä vaihda koneen vakauden kannalta kriittisiä 
osia eripainoisiin tai ominaisuuksiltaan erilaisiin 
osiin. 
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Älä käytä alkuperäisiä akkuja kevyempiä 
akkuja. Akut toimivat vastapainona ja ovat 
erittäin tärkeitä koneen vakauden kannalta. 
Kunkin akun on oltava 28 kg:n painoinen.  

Älä muunna tai muuta nostokoria ilman 
valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
Työkalupidikkeiden tai muiden materiaalien 
kiinnityspidikkeiden, jalkalistojen tai 
suojakaiteiden asennus koriin saattaa lisätä 
korin painoa ja korin tai kuorman pinta-alaa. 

 

 

Älä aseta tikkaita tai telineitä koriin tai mitään 
koneen osaa vastaan. 

Älä kuljeta työkaluja tai materiaaleja, jos niitä ei 
ole jaettu tasaisesti koriin ja jos ne eivät ole 
korissa olevien henkilöiden turvallisesti 
käytettävissä. 

Älä käytä konetta liikkuvalla tai siirrettävällä 
alustalla tai ajoneuvossa. 

Varmista, että kaikki renkaat ovat hyvässä 
kunnossa, ilmatäytteiset renkaat on täytetty 
oikeaan paineeseen ja pyöränmutterit kunnolla 
kiristetty. 
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Työskentelyalueen turvallisuus 

 Ruhjoutumisvaara 

Pidä kädet ja raajat loitolla saksista. 

Varo käsiäsi, kun taitat suojakaiteita. 

Käytä tervettä järkeä, kun suunnittelet työtä ja 
käytät konetta maasta käsin ohjaimen avulla. 
Pysyttele turvallisella etäisyydellä koneesta ja 
kiinteistä esineistä. 

Pidä lujasti nostokorin kaiteesta kiinni 
irrottaessasi kaiteen tappeja. Älä anna 
nostokorin suojakaiteiden pudota. 

 Rinteessä käyttämisen vaarat 

Älä aja konetta rinteessä, jonka jyrkkyys ylittää 
koneelle annetut kaltevuus- ja sivukaltevuus- 
arvot. 

Kaltevuusarvot koskevat koneita 
kokoontaitetussa asennossa. 

Malli 

Maksimi 
kaltevuusarvo 

kokoontaitetussa 
asennossa 

Maksimi 
sivuttaiskaltevu

usarvo: 
kokoontaitetuss

a asennossa 

5.8mHD 25 % (14°) 25 % (14°) 

6mHD 25 % (14°) 25 % (14°) 

Kapea 8mHD 25 % (14°) 25 % (14°) 

8mHD 25 % (14°) 25 % (14°) 

10mHD 25 % (14°) 25 % (14°) 

12mHD 25 % (14°) 25 % (14°) 

5.8mDC 25 % (14°) 25 % (14°) 

6mDC 25 % (14°) 25 % (14°) 

Kapea 8mDC 25 % (14°) 25 % (14°) 

8mDC 25 % (14°) 25 % (14°) 

10mDC 25 % (14°) 25 % (14°) 

12mDC 25 % (14°) 25 % (14°) 

 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

 

 

 

 Putoamisvaara 

Suojakaiteet estävät putoamisen. Jos 
nostokorissa olevien on käytettävä 
henkilökohtaisia putoamissuojaimia (PFPE) 
työmaan tai työnantajan määräysten mukaan, 
suojainten on oltava ja niitä on käytettävä 
PFPE-valmistajan ohjeiden ja sovellettavien 
lakimääräysten mukaan. 

Älä kiipeä, istu tai seiso korin suojakaiteilla. 
Seiso aina tukevasti korin lattialla. 

 

Älä kiipeä pois korista, jos se on nostettuna. 

Pidä korin lattia puhtaana roskista. 

Sulje tuloportti ennen työskentelyä. 

Älä käytä konetta, jos suojakaiteita ei ole 
asennettu asianmukaisesti ja sisääntulo lukittu 
käyttöä varten. 

Älä siirry koriin tai siitä pois, jos kone ei ole 
kokoontaitetussa asennossa. 
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 Törmäysvaara 

 

Ota huomioon rajoittunut näköetäisyys ja 
kuolleet kulmat nostinta ajaessasi tai 
käyttäessäsi. 

Huomioi nostokorin pidennykset konetta 
siirtäessäsi. 

Varmista, ettei työskentelyalueella ole 
yläpuolisia esteitä tai muita mahdollisia vaaroja. 

 

Ota huomioon puristumisvaara, kun tartut korin 
suojakaiteeseen. 

Käyttäjän on noudatettava työnantajan, 
työmaan ja lainsäädännön määräyksiä 
henkilösuojainten käytöstä. 

Noudata ja käytä nostokorin ohjainten 
värikoodattuja suuntanuolia ja tarroja ajo- ja 
ohjaustoiminnoissa. 

Älä käytä konetta toisen nosturin tai liikkuvan, 
korkealla toimivan koneen työskentelyalueella, 
ellei nosturin ohjaimia ole lukittu ja varmistettu, 
että törmäysvaaraa ei ole. 

Koneella ei saa tehdä temppuja eikä kaahailla. 

Älä laske koria, jos sen alla on esteitä tai 
ihmisiä. 

 

Rajoita ajonopeus pinnan laadun, ahtauden, 
kaltevuuden ja henkilöiden sijainnin mukaan. 
Ota huomioon myös muut tekijät, jotka 
saattaisivat aiheuttaa törmäyksen. 
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 Osien vaurioitumisvaara 

Älä käytä yli 24 V:n akkua tai laturia akkujen 
lataamiseen. 

Älä käytä konetta hitsausalustana. 

 Räjähdys- ja palovaarat 

Älä käytä konetta tai lataa akkuja vaarallisissa 
paikoissa, joissa voi olla syttyviä tai räjähtäviä 
kaasuja tai hiukkasia. 

 Viallisen koneen vaarat 

Älä käytä vaurioitunutta tai huonosti toimivaa 
konetta.  

Tee ennen kutakin työvuoroa huolellinen 
käyttöä edeltävä tarkastus ja testaa kaikki 
toiminnot. Merkitse ja poista vaurioitunut tai 
huonosti toimiva kone välittömästi käytöstä. 

Varmista, että kaikki käyttöohjeessa mainitut 
huollot on suoritettu. 

Varmista, että kaikki tarrat ovat paikoillaan ja 
luettavassa kunnossa.  

Varmista, että käyttö-, turvallisuus- ja 
vastuuohjeet ovat täydelliset, luettavissa ja 
nostokorissa olevassa säilytyslokerossa. 

 Ruumiinvamman vaara 

Älä käytä konetta, jos siinä on hydrauliöljy- tai 
ilmavuoto. Ilma- tai hydrauliöljyvuoto voi 
tunkeutua ihon läpi ja/tai polttaa ihon. 

Suojattujen osien virheellinen käsittely 
aiheuttaa vakavan vamman. Vain koulutettu 
huoltohenkilökunta saa avata koteloita. Käyttäjä 
saa tehdä tämän vain käyttöä edeltävän 
tarkastuksen aikana. Kaikki kotelot on pidettävä 
kiinni ja lukittuina käytön aikana. 
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 Akkuturvallisuus 

Palovammavaara 

Akut sisältävät happoa. 
Käytä aina 
suojavaatetusta ja 
suojalaseja, kun 
käsittelet akkuja. 

Älä läikytä tai kosketa 
akkuhappoa. Neutraloi 
akkuhapporoiskeet 
ruokasoodalla ja vedellä. 

Räjähdysvaara 

Pidä kipinät, tuli ja 
sytytetyt savukkeet 
etäällä akuista. Akut 
erittävät räjähtävää 
kaasua. 

Akkuteline on pidettävä 
avoinna koko 
latausjakson aikana. 

Älä kosketa akun napoja 
tai kaapelikenkiä 
työkaluilla, jotka voivat 
aiheuttaa kipinöitä. 

Osien vaurioitumisvaara 

Älä käytä yli 24 V:n laturia akkujen lataamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköiskun/palovamman vaara 

Kytke akkulaturi vain 
maadoitettuun, 
3-napaiseen 
vaihtovirtapistorasiaan. 

Tarkasta johtojen, 
kaapeleiden ja johdinten, 
kunto päivittäin. Vaihda 
vaurioituneet osat ennen 
käyttöä. 

Varo, ettet saa sähköiskua akun navoista. Ota 
pois kaikki sormukset, kellot ja muut korut.  

Kaatumisvaara 

Älä käytä alkuperäisiä akkuja kevyempiä 
akkuja. Akut toimivat vastapainona ja ovat 
erittäin tärkeitä koneen vakauden kannalta. 
Kunkin akun on oltava 28 kg:n painoinen.  

Nostovaara 

Pyydä tarpeeksi monta ihmistä avuksi 
nostamaan akkuja ja käytä oikeaa 
nostotekniikkaa. 

Lukitus joka käyttökerran jälkeen 

1. Valitse turvalliseksi pysäköintipaikaksi luja, 
tasainen alue, jossa ei ole esteitä eikä 
liikennettä. 

2. Laske nostokori. 

3. Kierrä avainkytkin OFF-asentoon ja irrota 
avain estääksesi luvattoman käytön. 

4. Kiilaa pyörät. 

5. Lataa akut. 
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Kuvaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Turvavaljaiden kiinnityspiste 

2. Nostokorin suojakaiteet  

3. Nostokorin jatkeen vapautuspoljin 

4. Päänostokori 

5. Nostokorin ohjaimet 

6. Nostokorin jatke 

7. Saksivarret 

8. Ohjaava pyörä 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Akkulaturi 

10. Ohjaamaton pyörä  

11. Sisäänkäyntitikkaat 

12. Nostosylinteri 

13. Turvavarsi 

14. Nostokorin portti 

15. Kaatumissuoja 

16. Jarrun vapautuspumppu 
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Alaohjauksen ohjaustaulu  

1. Punainen hätäpysäytyspainike 

Paina punainen hätäpysäytyspainike sisään 
OFF-asentoon pysäyttääksesi kaikki toiminnot. 
Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos 
ON-asentoon, kun haluat käyttää konetta. 

2.  Merkkivalo 

3. 7 ampeerin piirin katkaisin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nostokorin nosto-/laskuvipukytkin 

Siirtämällä kytkintä ylös nostokori nousee. 
Työntämällä kytkintä alas nostokori laskee. 

5. Avainkytkin nostokori/pois/alaohjaus 

Käännä avainkytkin nostokorin asentoon, jolloin 
korin ohjaimet toimivat. Käännä avainkytkin 
OFF-asentoon, jolloin kone sammuu. Käännä 
avainkytkin ala-asentoon, jolloin alaohjaimet 
toimivat. 
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Korin ohjauspaneeli 

1. Peukalokytkin ohjaustoimintoihin 

2. Ajotoiminnon valintapainike 

3. Ajonopeuden valintapainike 

4. Punainen hätäpysäytyspainike 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LED 

6. Äänimerkkipainike 

7. Nostotoiminnon valintapainike 

8. Proportionaalinen ohjauskahva ja toiminnon 
aktivointikytkin nosto- ja ajotoiminnoille 
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Korin ohjauspaneeli 

1. Peukalokytkin ohjaustoimintoihin. Aktivoi 
ohjaustoiminto painamalla kytkintä 
jompaankumpaan suuntaan. 

2. Ajotoiminnon valintapainike 

Kytke ajotoiminto päälle 
painamalla tätä painiketta. 

3. Ajonopeuden valintapainike 

Tällä painikkeella kytketään 
hidas tai nopea ajotoiminto päälle. 

4. Punainen hätäpysäytyspainike 

Paina punainen hätäpysäytyspainike 
sisään OFF-asentoon pysäyttääksesi 
kaikki toiminnot. Vedä punainen 
hätäpysäytyspainike ulos ON-asentoon, 
kun haluat käyttää konetta. 

5. LED 

Vianmäärityksen näyttö ja akun 
latausmerkkivalo 

6. Äänimerkkipainike 

Paina äänimerkkipainiketta, jolloin 
äänimerkki soi. Äänimerkki lakkaa 
soimasta, kun vapautat painikkeen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Nostotoiminnon valintapainike 

Kytke nostotoiminto päälle 
painamalla tätä painiketta. 

8. Proportionaalinen ohjauskahva ja toiminnon 
aktivointikytkin nosto- ja ajotoiminnoille 

Nostotoiminto: Paina ja pidä painettuna 
toiminnon aktivointikytkintä kytkeäksesi 
nostotoiminnon päälle nostokorin 
ohjauskahvalla. Liikuta ohjauskahvaa 
oranssi nuolen osoittamaan suuntaan, 
jolloin kori nousee. Kun liikutat 
ohjauskahvaa keltaisen nuolen 
osoittamaan suuntaan, kori laskee. Laskun 
hälytysäänen tulisi kuulua, kun kori laskee. 

Ajotoiminto: Paina ja pidä painettuna 
toiminnon aktivointikytkintä kytkeäksesi 
ajotoiminnon nostokorin ohjauskahvalla. 
Kun liikutat ohjauskahvaa 
ohjauspaneelissa olevan oranssin nuolen 
osoittamaan suuntaan, kone liikkuu siihen 
suuntaan. Kun liikutat ohjauskahvaa 
ohjauspaneelissa olevan keltaisen nuolen 
osoittamaan suuntaan, kone liikkuu siihen 
suuntaan. 
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Ennen koneen käyttämistä: 

√ Opettele tämän käyttöohjeen mukaiset 
koneen turvallisen käytön periaatteet ja 
harjoittele niitä. 

1. Vältä vaarallisia tilanteita. 

2. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus. 

Tutustu huolellisesti käyttöä edeltävän 
tarkastuksen ohjeisiin ennen kuin siirryt 
seuraavaan lukuun. 

3. Suorita aina toimintatestit ennen käyttöä. 

4. Tarkasta työskentelyalue. 

5. Käytä konetta vain sille suunniteltuun 
tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusasiat 

Käyttöä edeltävän tarkastuksen ja perushuollon 
tekeminen on käyttäjän vastuulla. 

Käyttöä edeltävä tarkastus on käyttäjän ennen 
työvuoron alkua tekemä silmämääräinen 
tarkastus. Tarkastuksen avulla varmistetaan, 
että kone on kunnossa ennen kuin käyttäjä 
tekee toimintatestit. 

Käyttöä edeltävän tarkastuksen tarkoitus on 
myös selvittää, tarvitaanko perushuoltoa. 
Käyttäjä saa suorittaa vain tässä 
käyttöohjeessa määritetyt perushuollot. 

Katso seuraavan sivun luetteloa ja tarkista 
kaikki kohteet. 

Jos havaitset vaurion tai luvattoman 
poikkeaman tehdastoimituksen tilasta, kone on 
merkittävä ja poistettava käytöstä. 

Koneen korjaukset saa tehdä vain koulutettu 
huoltoasentaja valmistajan määritysten 
mukaisesti. Korjausten jälkeen käyttäjän on 
tehtävä uudelleen käyttöä edeltävä tarkastus 
ennen toimintatestejä. 

Koulutettu huoltoasentaja tekee määräaikaiset 
huoltotarkastukset valmistajan määritysten ja 
vastuuohjeiden vaatimusten mukaisesti. 
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Käyttöä edeltävä tarkastus 

□ Varmista, että käyttö-, turvallisuus- ja 
vastuuohjeet ovat täydelliset, luettavissa ja 
korissa säilytyslokerossa. 

□ Varmista, että kaikki tarrat ovat paikoillaan ja 
luettavassa kunnossa. Katso kappale ”Tarrat”. 

□ Tarkista hydrauliöljyvuodot ja öljyn 
pinnantaso. Lisää öljyä tarvittaessa. Katso 
luvusta Huolto. 

□ Tarkista, ettei akkuneste vuoda, ja tarkista 
nestemäärä. Lisää tarvittaessa tislattua vettä. 
Katso luvusta Huolto. 

Tarkista seuraavat osat tai alueet vaurioiden, 
väärin asennettujen tai puuttuvien osien ja 
luvattomien muutosten osalta: 

□ Sähköosat, johdotus ja sähkökaapelit 

□ Hydrauliletkut, liittimet, sylinterit ja 
haaroitukset 

□ Akkuyksikkö ja liitännät 

□ Käyttömoottorit 

□ Kulumispalat 

□ Renkaat ja pyörät 

□ Maadoitusliuska 

□ Rajakytkimet, hälytykset ja äänimerkki 

□ Mutterit, pultit ja muut kiinnittimet 

□ Nostokorin ylikuormitussuojan komponentit 

□ Korin tuloportti 

□ Merkkivalo ja hälytykset (jos varusteena) 

□ Turvavarsi 

□ Nostokorin jatkeet 

□ Saksien tapit ja kiinnittimet 

□ Korin ohjaussauva 

□ Jarrun vapauttamisosat 

Tarkasta koko koneesta: 

□ Halkeamat hitsausliitoksissa tai 
rakenneosissa 

□ Koneen kolhut ja vauriot 

□ Varmista, että kaikki rakenneosat ja muut 
tärkeät osat ovat mukana ja niiden 
kiinnittimet ja tapit paikoillaan ja kunnolla 
kiristetty 

□ Varmista, että kaiteet on asennettu ja 
kaiteiden tapit ja pultit kiristetty. 

□ Varmista, että rungon telineet on suljettu ja 
lukittu ja akut kunnolla kytketty. 

Huomautus: Jos nostokori on nostettava 
koneen tarkastusta varten, varmista, että 
turvavarsi on paikoillaan. Katso luku 
Käyttöohjeet. 
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Noudata seuraavia ohjeita: 

□ Käyttäjä saa suorittaa vain tässä 
käyttöohjeessa määritellyt perushuollot. 

□ Määräaikaiset huoltotarkastukset on jätettävä 
pätevien huoltoasentajien tehtäväksi 
valmistajan määritysten ja vastuuohjeiden 
vaatimusten mukaan. 

Huoltosymbolien selitykset 

Tässä käyttöohjeessa 
käytetään seuraavia symboleita ohjeiden 
sisällön selventämiseksi. Huoltotoimenpiteiden 
alussa voi olla yksi tai useampia symboleita, 
joiden merkitys on selitetty alla. 

Osoittaa, että toimenpide edellyttää 
työkaluja. 

Osoittaa, että toimenpide edellyttää uusia 
osia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkujen tarkastus 

 

Akun hyvä kunto vaikuttaa oleellisesti koneen 
suorituskykyyn ja käyttöturvallisuuteen. Väärät 
nestemäärät tai vaurioituneet kaapelit ja 
liitännät voivat aiheuttaa osien vaurioitumisen ja 
vaaratilanteen. 

Sähköiskun vaara  

Kuumien tai jännitteisten piirien koskeminen voi 
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Ota 
pois kaikki sormukset, kellot ja muut korut. 

Ruumiinvamman vaara  

Akut sisältävät happoa. Älä läikytä tai kosketa 
akkuhappoa. Neutraloi akkuhapporoiskeet 
ruokasoodalla ja vedellä. 

1 Käytä suojavaatteita ja suojalaseja. 

2 Varmista, että akkukaapelin liitännät ovat 
kireällä ja ettei niissä ole korroosion 
merkkejä. 

3 Varmista, että akun pidikkeet on 
kiinnitetty. 

4 Irrota akun kennotulpat. 

5 Tarkasta akkuhapon määrä. Lisää 
tarvittaessa tislattua vettä akun 
täyttöputken pohjaan saakka. Älä täytä 
liikaa. 

6 Asenna kennotulpat takaisin. 
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Hydrauliöljyn pinnantason 
tarkastus 

 

Hydrauliöljyn oikea määrä on ehdottoman 
tärkeää koneen toiminnan kannalta. Väärä 
hydrauliöljyn määrä voi vahingoittaa hydraulisia 
osia. Päivittäisten tarkastusten avulla voidaan 
havaita sellaiset muutokset öljyn määrässä, 
jotka saattavat olla merkki ongelmista 
hydraulijärjestelmässä. 

Tee tämä tarkastus nostokori 
kokoontaitetussa asennossa ja moottori 
sammutettuna. 

1 Tarkasta öljyn määrä silmämääräisesti 
tarkastuslasista, joka sijaitsee 
hydrauliöljysäiliön sivulla. 

�Tulos: hydrauliöljyn pinnan tulisi olla 
tarkastuslasin ala- ja ylämerkin välillä. 

2 Lisää öljyä tarvittaessa. Älä täytä liikaa. 

Hydrauliöljyn tekniset tiedot 

-20 ℃～80 ℃    32# mineraalihydrauliöljy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräaikaishuolto 

Neljännesvuosittain, vuosittain ja kahden 
vuoden välein tehtävän huollon saa tehdä vain 
henkilö, joka on koulutettu ja pätevä 
huoltamaan tätä konetta koneen 
huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. 

Yli kolme kuukautta käyttämättöminä olleille 
koneille on tehtävä neljännesvuositarkastus 
ennen kuin ne otetaan uudestaan käyttöön. 
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Ennen koneen käyttämistä: 

√ Opettele tämän käyttöohjeen mukaiset 
koneen turvallisen käytön periaatteet ja 
harjoittele niitä. 

1. Vältä vaarallisia tilanteita. 

2. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus. 

3. Suorita aina toimintatestit ennen käyttöä. 

Tutustu toimintatestien ohjeisiin huolellisesti 
ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun. 

4. Tarkasta työskentelyalue. 

5. Käytä konetta vain sille suunniteltuun 
tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusasiat 

Toimintatestien tarkoituksena on havaita 
mahdolliset viat ennen koneen käyttöön- 
ottamista. 

Käyttäjän on noudatettava vaiheittaisia ohjeita 
koneen kaikkien toimintojen testaamiseksi. 

Viallista konetta ei saa koskaan käyttää. Jos 
vikoja ilmenee, kone on merkittävä ja 
poistettava käytöstä. Koneen korjaukset saa 
tehdä vain koulutettu huoltoasentaja 
valmistajan määritysten mukaisesti. 

Korjausten jälkeen käyttäjän on tehtävä 
uudelleen käyttöä edeltävä tarkastus ja 
toimintatestit ennen koneen käyttöönottamista. 
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1 Testausalueen on oltava kova, tasainen ja 
esteetön. 

2 Varmista, että akkuyksikkö on liitetty. 

Alaohjaimet 

3 Vedä nostokorin ja alatason punaiset 
hätäpysäytyspainikkeet ON-asentoon. 

4 Käännä avainkytkin alaohjaustilaan.  

5 Seuraa LED-diagnostiikkanäyttöä korin 
ohjaimista. 

�Tulos: LED-valon tulisi 
näyttää kuin kuvassa 
oikealla.  

Hätäpysäytyksen testaus 

6 Paina alatason punainen 
hätäpysäytyspainike sisään OFF-asentoon. 

�Tulos: minkään toiminnon ei tulisi toimia. 

7 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos 
ON-asentoon. 

Nosto- ja laskutoimintojen 
testaaminen  

Koneen äänivaroitukset ja vakioäänimerkki 
tulevat samasta hälytysmerkkilähteestä. 
Äänimerkki on jatkuva ääni. Laskuhälytys on 60 
kertaa minuutissa toistuva piippaus. Hälytys 
laukeaa, kun kaatumissuojat eivät ole 
aktivoituneet, ja antaa hälytyksen 300 kertaa 
minuutissa. Koneen kallellaan olon hälytys 
antaa äänimerkin 600 kertaa minuutissa. 
Lisävarusteena on saatavissa myös autoissa 
käytettävää äänimerkinantolaitetta. 

8 Käännä avainkytkin OFF- tai 
nostokoriasentoon.  

9 Siirrä nostokorin kytkin ylös ja pidä 
painettuna. 

�Tulos: minkään toiminnon ei tulisi toimia. 

10 Käännä avainkytkin alaohjaustilaan. 

11  Siirrä nostokorin nostokytkin ylös ja pidä 
painettuna. 

�Tulos: Nostokorin tulisi nousta. 

12 Siirrä nostokorin laskukytkin alas ja pidä 
painettuna.  

�Tulos: Nostokorin tulisi laskeutua ja pysähtyä 
2,7 - 3,0 metrin korkeudelle. 
Laskeutumishälytysäänimerkin tulisi kuulua, 
kun kori laskeutuu. 

13 Siirrä nostokorin laskukytkin alas ja pidä 
painettuna. 

�Tulos: Nostokorin tulisi laskeutua aivan alas. 
Laskun hälytysäänen tulisi kuulua, kun kori 
laskee. 

Hätälaskun testaaminen 

14 Kytke nostotoiminto päälle ja nosta koria 
noin 60 cm. 

15 Vedä hätälaskunuppia, joka sijaitsee 
alaohjauksen puolella. 

�Tulos: Nostokorin tulisi laskea. 
Laskuhälytystä ei kuulu. 

16 Käännä avainkytkin korin ohjaustilaan.  

Korin ohjaimet 

Hätäpysäytyksen testaus 

17 Paina korin punainen hätäpysäytyspainike 
sisään OFF-asentoon. 

�Tulos: minkään toiminnon ei tulisi toimia. 

18 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos 
ON-asentoon. 

�Tulos: LED-merkkivalon tulisi syttyä. 

Äänimerkin testaus 

19 Paina äänimerkkipainiketta. 

�Tulos: äänimerkin tulisi kuulua. 
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Toiminnon käytön ja 
nosto-/laskutoimintojen testaus  

20 Älä paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä. 

21 Liikuta ohjauskahvaa hitaasti oranssin 
nuolen ja sen jälkeen keltaisen nuolen 
osoittamaan suuntaan. 

�Tulos: minkään toiminnon ei tulisi toimia. 

22 Paina nostotoiminnon valintapainiketta.  

23 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

24 Liikuta ohjauskahvaa hitaasti oranssin 
nuolen osoittamaan suuntaan. 

�Tulos: Nostokorin tulisi nousta. 
Kaatumissuojien tulisi aktivoitua.  

25 Vapauta ohjauskahva.  

�Tulos: nostokorin tulisi lopettaa nousu. 

26 Paina toiminnon aktivointikytkintä ja pidä 
painettuna. Liikuta ohjauskahvaa hitaasti 
keltaisen nuolen osoittamaan suuntaan.  

�Tulos: Nostokorin tulisi laskea. Laskun 
hälytysäänen tulisi kuulua, kun kori laskee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjauksen testaus 

Huomautus: kun testaat ohjausta ja 
ajotoimintoja, seiso nostokorissa kohti koneen 
ohjaavaa päätyä. 

27 Paina ajotoiminnon valintakytkintä.  

28 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

29 Paina ohjauskahvan yläosassa olevaa 
peukalokytkintä ohjauspaneelin 
vasemmanpuoleisen valkoisen nuolen 
osoittamaan suuntaan. 

�Tulos: ohjauspyörien tulisi kääntyä 
ohjauspaneelin vasemmanpuoleisen 
valkoisen nuolen osoittamaan suuntaan. 

30 Paina peukalokytkintä ohjauspaneelin 
oikeanpuoleisen valkoisen nuolen 
suuntaan. 

�Tulos: ohjauspyörien tulisi kääntyä 
ohjauspaneelin vasemmanpuoleisen 
sinisen nuolen osoittamaan suuntaan. 
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Ajamisen ja jarruttamisen testaus 

31 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

32 Liikuta ohjauskahvaa hitaasti 
ohjauspaneelin oranssin ylös-nuolen 
suuntaan, kunnes kone alkaa liikkua, ja 
palauta kahva keskiasentoon. 

�Tulos: koneen tulisi liikkua ohjauspaneelin 
oranssin ylös-nuolen suuntaan ja pysähtyä 
äkisti. 

33 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

34 Liikuta ohjauskahvaa hitaasti 
ohjauspaneelin keltaisen alas-nuolen 
suuntaan, kunnes kone alkaa liikkua, ja 
palauta kahva keskiasentoon. 

�Tulos: koneen tulisi liikkua ohjauspaneelin 
keltaisen alas-nuolen suuntaan ja pysähtyä 
äkisti. 

Huomautus: Jarrujen on pidettävä kone 
paikallaan kaikissa rinteissä, joita se 
pystyy nousemaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajoitetun ajonopeuden testaus 

35 Paina nostotoiminnon aktivointikytkintä ja 
pidä painettuna. Nosta nostokoria noin 2,1 
metriä maasta. 

�Tulos: kaatumissuojien tulisi aktivoitua. 

36 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

37 Siirrä ohjauskahvaa hitaasti täyden 
ajovauhdin asentoon. 

�Tulos: suurin mahdollinen ajonopeus 
nostokori nostettuna saa olla korkeintaan 20 
cm/s.  

Jos ajonopeus kori nostettuna ylittää 20 cm/s, 
merkitse kone välittömästi ja poista käytöstä. 
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Kallistusanturin toiminnan testaus 

Huomautus: Suorita tämä testi maasta käsin 
nostokorin ohjaimilla. Älä seiso korissa. 

38 Laske kori täysin alas. 

39 Aseta 2x4 tai vastaava puukappale 
molempien pyörien alle yhdellä puolella ja 
aja kone niiden päälle. 

40 Nosta nostokori ylös vähintään 2,7-3,0 m. 

�Tulos: nostokorin tulisi pysähtyä ja 
kallistushälytyksen soida 600 kertaa 
minuutissa. 

41 Liikuta ajo-ohjauskahvaa oranssin 
ylös-nuolen ja sen jälkeen keltaisen 
alas-nuolen osoittamaan suuntaan. 

�Tulos: ajotoiminnon ei pitäisi toimia 
kumpaankaan suuntaan. 

42 Laske nostokori alas ja aja kone pois 
puukappaleen päältä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaatumissuojien testaus  

Huomautus: Kaatumissuojien tulisi aktivoitua 
automaattisesti, kun nostokoria nostetaan. 
Suojat kytkevät päälle toisen rajakytkimen, 
minkä johdosta kone voi jatkaa toimintaansa. 
Jos kaatumissuojat eivät aktivoidu, kuuluu 
hälytys eikä kone aja.  

43 Nosta kori ylös.  

�Tulos: kun nostokori on noussut 2 metriä 
maasta, kaatumissuojien tulisi aktivoitua.  

44 Paina kaatumissuojia ensin toiselta ja sitten 
toiselta puolelta. 

�Tulos: kaatumissuojien ei tulisi liikkua. 

45 Laske kori.  

�Tulos: kaatumissuojien tulisi palata 
kokoontaitettuun asentoon.  

46 Aseta 2x4 tai vastaava puukappale 
kaatumissuojan alle. Nosta kori ylös.  

�Tulos: ennen kuin nostokori on noussut 2 
metriä maasta, hälytyksen tulisi soida ja 
ajotoiminnon ei tulisi toimia.  

47 Laske nostokori ja poista 2x4 puukappale. 
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Ennen koneen käyttämistä: 

√ Opettele tämän käyttöohjeen mukaiset 
koneen turvallisen käytön periaatteet ja 
harjoittele niitä. 

1. Vältä vaarallisia tilanteita. 

2. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus. 

3. Suorita aina toimintatestit ennen käyttöä. 

4. Tarkasta työskentelyalue. 

Tutustu huolellisesti työskentelyalueen 
tarkastusohjeisiin ennen kuin siirryt 
seuraavaan lukuun. 

5. Käytä konetta vain sille suunniteltuun 
tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusasiat 

Työskentelyalueen tarkastuksen avulla käyttäjä 
havaitsee, onko alue sopiva koneen turvalliselle 
käytölle. Käyttäjän on tehtävä tarkastus ennen 
koneen siirtämistä työskentelyalueelle. 

Käyttäjän vastuulla on tutustua huolellisesti 
työpaikan vaara-alueisiin ja välttää niitä koneen 
siirtämisen, asennuksen ja käytön aikana. 

 

Työskentelyalueen tarkastus 

Tiedosta ja vältä seuraavat vaaratilanteet: 

- putoukset, kuopat 

- töyssyt, esteet tai rojut lattialla 

- kaltevat pinnat 

- epävakaat tai liukkaat pinnat 

- yläpuoliset esteet ja korkeajännitejohdot 

- vaaralliset paikat 

- pinnan riittämätön kestävyys kaikkien 
koneen aiheuttamien kuormitusvoimien 
suhteen 

- tuuli- ja sääolosuhteet 

- asiattomien henkilöiden läsnäolo 

- muut mahdolliset vaaralliset olosuhteet. 
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Ennen koneen käyttämistä: 

√ Opettele tämän käyttöohjeen mukaiset 
koneen turvallisen käytön periaatteet ja 
harjoittele niitä. 

1. Vältä vaarallisia tilanteita. 

2. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus. 

3. Suorita aina toimintatestit ennen käyttöä. 

4. Tarkasta työskentelyalue. 

5. Käytä konetta vain sille suunniteltuun 
tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusasiat 

Käyttöohjeet-luku sisältää ohjeet koneen eri 
toimintojen käytöstä. 

Käyttäjän vastuulla on noudattaa kaikkia 
käyttö-, turvallisuus- ja vastuuohjeiden ohjeita. 

Koneen käyttö muuhun kuin henkilöiden, 
heidän työkalujensa ja materiaalien 
nostamiseen korkealle on vaarallista. 

Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt 
saavat käyttää tätä konetta. Jos saman 
työvuoron aikana konetta käyttää eri aikoina 
useampi kuin yksi käyttäjä, on heidän oltava 
ammattitaitoisia ja noudatettava käyttö-, 
turvallisuus- ja vastuuohjeiden turvamääräyksiä 
ja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen 
uuden käyttäjän on suoritettava käyttöä 
edeltävä tarkastus, toimintatestit ja 
työskentelyalueen tarkastus ennen koneen 
käyttämistä. 
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Hätäpysäytys 

Pysäytä kaikki toiminnot työntämällä 
alaohjainten tai nostokorin ohjainten punainen 
hätäpysäytyspainike sisään OFF-asentoon. 

Korjaa vika, jos jokin toiminto toimii, kun 
punainen hätäpysäytyspainike on työnnetty 
sisään. 

Hätälasku 

1. Vedä hätälaskunupista.  

Käyttö maasta käsin 

1 Käännä avainkytkin alaohjaustilaan. 

2 Vedä korin ja maatason punaiset 
hätäpysäytyspainikkeet ulos ON-asentoon. 

3 Varmista ennen koneen käyttöä, että 
akkuyksikkö on liitetty. 

Korin asemointi 

1 Liikuta nosto-/laskuvipukytkintä 
ohjauspaneelin merkintöjen mukaan. 

Ajo- ja ohjaustoimintoja ei voi käyttää 
alaohjaimista käsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttö korista käsin 

1 Käännä avainkytkin korin ohjaustilaan. 

2 Vedä nostokorin ja alatason punaiset 
hätäpysäytyspainikkeet ulos ON-asentoon. 

3 Varmista ennen koneen käyttöä, että 
akkuyksikkö on liitetty. 

Korin asemointi 

1 Paina nostotoiminnon valintapainiketta.  

2 Paina ohjauskahvan nostotoiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

3 Liikuta ohjauskahvaa ohjauspaneelin 
merkintöjen mukaan. 

Ohjaaminen 

1 Paina ajotoiminnon valintapainiketta.  

2 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

3 Käännä ohjauspyöriä ohjauskahvan päässä 
olevan peukalokytkimen avulla.  

Ajaminen 

1 Paina ajotoiminnon valintapainiketta.  

2 Paina ohjauskahvan toiminnon 
aktivointikytkintä ja pidä painettuna. 

3 Lisää nopeutta: siirrä ohjauskahvaa hitaasti 
pois keskiasennosta. 

Vähennä nopeutta: siirrä ohjauskahvaa 
hitaasti keskiasentoa kohti. 

Pysäytä: palauta ohjauskahva 
keskiasentoon tai vapauta toiminnon 
aktivointikytkin. 

Valitse koneen kulkusuunta korin ohjainten ja 
korin värikoodatuilla suuntanuolilla. 

Koneen kulkunopeus on rajoitettu, kun 
nostokori on nostettu. 

Akun kunto vaikuttaa koneen suorituskykyyn. 
Koneen ajo- ja toimintanopeus laskevat, kun 
akun varaustilan osoitin vilkkuu. 
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Ajonopeuden vähentäminen 

Ajo-ohjaimet voivat toimia kahdessa eri 
ajonopeustilassa. Kun ajonopeuspainikkeen 
valo palaa, hidas ajonopeustila on aktiivinen. 
Kun valo ei pala, nopea ajonopeustila on 
aktiivinen. 

Valitse ajonopeus ajonopeuspainikkeella.  

Rinteessä ajo 

Selvitä koneen kaltevuus- ja 
sivuttaiskaltevuusarvot ja määritä rinteen 
jyrkkyys. 

5.8m, 6m, kapea 8m, 8m, 10m, 12m 

Enimmäiskaltevuus kokoontaitetussa 
asennossa 25 %, maksimi sivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 %  

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Paina ajonopeuspainike nopean ajonopeuden 
tilaan. 

Rinteen jyrkkyyden määrittäminen 

Mittaa kaltevuus digitaalisen kaltevuusmittarin 
avulla TAI toimi seuraavasti. 

Tarvitset 

vesivaa’an  

vähintään metrin pituisen suoran 
puukappaleen  

mittanauhan. 

Aseta puukappale kaltevalle pinnalle. 

Aseta vesivaaka puukappaleen alapäädyn 
reunalle ja nosta päätyä, kunnes se on 
vaakasuorassa. 

Pidä puukappaletta vaakasuorassa ja mittaa 
etäisyys puukappaleen alareunasta maahan. 

 

 

Jaa etäisyys (korkeus) puukappaleen pituudella 
(matka) ja kerro 100:lla. 

Esimerkki:  

Matka = 3,6 m 

Korkeus = 0,3 m 

0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % 

Jos kaltevuus ylittää sallitun kaltevuuden tai 
sivuttaiskaltevuuden, kone on vedettävä 
vinssillä tai kuljetettava rinnettä ylös tai alas. 
Katso luku Kuljetus ja Nosto. 
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Käyttö maasta käsin ohjaimella 

Pysyttele turvallisella etäisyydellä koneesta ja 
kiinteistä esineistä. 

Huomioi koneen kulkusuunta, kun käytät 
ohjainta. 

Akun varaustilan osoitin 

 
Täynnä            Matala 

LED-diagnostiikkanäytöstä voi tarkistaa akun 
varaustilan. 

Turvavarren käyttö 

1. Nosta nostokoria noin 3 metriä maasta. 

2. Pyöritä turvavartta pois päin koneesta ja 
anna sen riippua alas. 

3. Laske nostokoria, kunnes turvavarsi asettuu 
varmasti lenkin päälle. Pysyttele kaukana 
turvavarresta koria laskiessasi. 

Älä kytke turvavartta ennen kuin 
olet poistanut kuorman nostokorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suojakaiteiden taittaminen alas 

Nostokorin kaidejärjestelmä koostuu kolmesta 
korin jatkeen ja kolmesta pääkorin 
alastaittuvasta osasta. Kaikki osuudet pysyvät 
paikoillaan neljällä vaijerin lukitustapilla. 

1. Laske nostokori täysin alas ja vedä korin 
jatke sisään.  

2. Poista nostokorin ohjaimet.  

3. Poista nostokorin sisältä käsin korin 
jatkeen kaksi etummaista vaijerin 
lukitustappia.  

4. Taita etukaiteet alas. Pidä kädet loitolla 
puristumiskohdista. 

5. Aseta molemmat lukitustapit takaisin 
kummankin sivukaiteen kiinnikkeeseen.  

6. Taita nostokorin jatkeen oikeanpuoleiset 
kaiteet alas. Pidä kädet loitolla 
puristumiskohdista. 

7. Taita nostokorin jatkeen 
vasemmanpuoleiset kaiteet alas. Pidä 
kädet loitolla puristumiskohdista. 

8. Avaa portti varovasti ja siirry 
taka-askelmalle tai maahan.  

9. Irrota pääkorin oikeanpuoleisen 
takakaiteen vaijerin lukitustapit 
taka-askelmalta tai maasta käsin. 

10. Taita oikeanpuoleiset kaiteet alas. Pidä 
kädet loitolla puristumiskohdista. 

11. Aseta lukitustappi takaisin takakaiteen 
kiinnikkeeseen. 

12. Poista pääkorin vasemmanpuoleisen 
takakaiteen vaijerin lukitustapit. 

13. Taita vasemmat kaiteet alas. Pidä kädet 
loitolla puristumiskohdista. 

14. Aseta lukitustappi takaisin takakaiteen 
kiinnikkeeseen.  
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Suojakaiteiden nostaminen 

Noudata alastaittamisohjeita päinvastaisessa 
järjestyksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korin pidennys ja sisäänveto 

1. Paina jalalla nostokorin lukituspoljinta korin 
jatkeella. 

2. Työnnä nostokorin jatkeen suojakaidetta 
pidentääksesi koria haluttuun asentoon. 

Älä seiso korin jatkeella, kun yrität pidentää 
sitä. 
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Virhenäyttö 

Jos vianmäärityksen LED-näyttö 
näyttää vikakoodia (esim. LL), 
nollaa järjestelmä työntämällä 

punainen hätäpysäytyspainike sisään ja 
vetämällä se sitten ulos. 

Vikakoodit 

Koodi Kuvaus 

-- Normaali tilanne 

01 Järjestelmän alustusvirhe 

02 Järjestelmän kommunikaatiovirhe 

03 Kelpaamaton valinta-asetus 

12 Rungon nosto-/laskukytkin PÄÄLLÄ 
käynnistettäessä 

18 Vika kaatumissuojassa 

31 Vika paineanturissa 

32 Vika kulma-anturissa 

34 Vika tilakytkimessä 

42 
Nostokorin vasemmalle 
kääntymiskytkin PÄÄLLÄ 
käynnistettäessä  

43 Nostokorin oikealle kääntymiskytkin 
PÄÄLLÄ käynnistettäessä 

46 
Nostokorin ohjaussauvan 
aktivointikytkin PÄÄLLÄ 
käynnistettäessä 

47 
Nostokorin ohjaussauva ei 
neutraalissa asennossa 
käynnistettäessä 

52 Vika eteenpäinajon käämissä 

53 Vika peruutusajon käämissä 

54 Vika nostimen nostokelassa 

55 Vika nostimen laskukelassa 

56 Vika oikealle kääntymisen käämissä 

57 Vika vasemmalle kääntymisen 
käämissä 

58 Jarruvika 

  

 
  

  

59 Vika rinnakkaiskelassa 

68 Alhainen jännite 

80 Yli 80 % kuorma 

90 Yli 90 % kuorma 

99 Yli 100 % kuorma 

OL Ylikuormitettu nostokori 

LL Kone kallistunut yli turvarajojen 
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Akkuja ja laturia koskevat ohjeet 

Noudata seuraavia ohjeita: 

√  Älä käytä ulkoista laturia tai apuakkua. 

√  Lataa akku hyvin tuuletetussa tilassa. 

√  Käytä latauksessa oikeaa 
vaihtovirtatulojännitettä laturin tietojen 
mukaisesti. 

√  √ Käytä vain YAMEIn hyväksymää akkua ja 
laturia. 

 

 

Akun lataus 

1. Varmista ennen akkujen lataamista, että ne 
on kytketty. 

2. Avaa akkulokero. Lokero on pidettävä auki 
koko latausjakson ajan. 

Huoltoa kaipaamattomat akut 

3. Kytke akkulaturi maadoitettuun 
vaihtovirtapiiriin. 

4. Laturi ilmoittaa, milloin akku on täysin 
latautunut. 

 

 

 

 

 

 

Vakioakut 

3. Irrota akun kennotulpat ja tarkista 
akkuhapon määrä. Lisää tarvittaessa 
tislattua vettä, kunnes levyt peittyvät. Älä 
täytä enimmäismäärään asti ennen kuin 
akku on täyteen ladattu. 

4. Asenna akun kennotulpat takaisin. 

5. Kytke akkulaturi maadoitettuun 
vaihtovirtapiiriin. 

6. Laturi ilmoittaa, milloin akku on täysin 
latautunut. 

7. Tarkasta akkuhapon määrä lataamisen 
jälkeen. Lisää tislattua vettä täyttöputken 
pohjaan saakka. Älä täytä liikaa. 

Kuiva-akun täyttö- ja  
latausohjeet 

1. Irrota akun kennotulpat ja tuuletusaukkojen 
muovisinetti. 

2. Täytä kennot akkuhapolla (elektrolyytillä), 
kunnes neste peittää levyt. 

Älä täytä enimmäismäärään asti ennen kuin 
akku on ladattu täyteen. Ylitäyttö voi aiheuttaa 
akkuhapon vuotamisen yli latauksen aikana. 
Neutraloi akkuhapporoiskeet ruokasoodalla ja 
vedellä. 

3. Asenna akun kennotulpat paikalleen. 

4. Lataa akku. 

5. Tarkasta akkuhapon määrä lataamisen 
jälkeen. Lisää tislattua vettä täyttöputken 
pohjaan saakka. Älä täytä liikaa. 
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Noudata seuraavia ohjeita: 

√  Käytä tervettä järkeä ohjatessasi koneen 
liikettä, kun sitä nostetaan nosturilla tai 
haarukkatrukilla. 

√ Vain ammattitaitoiset nostimen käyttäjät 
saavat siirtää koneen kuorma-autoon tai siitä 
pois. 

√  Kuljetusajoneuvo on pysäköitävä tasaiselle 
pinnalle. 

√  Kuljetusajoneuvon vieriminen on estettävä 
konetta kuormattaessa. 

√ Varmista, että ajoneuvon kantavuus, 
kuormausalusta ja ketjut tai hihnat kestävät 
koneen painon. Koneen paino on ilmoitettu 
sarjakilvessä. 

√ Koneen on oltava vaakasuoralla alustalla tai 
kiinnitettynä ennen jarrujen vapauttamista. 

√  Älä anna kaiteiden pudota lukkotappien 
irrotuksen yhteydessä. Pidä kaiteista lujasti 
kiinni, kun ne lasketaan alas. 

√  Älä aja konetta rinteessä, jonka jyrkkyys 
ylittää koneelle annetut kaltevuus- ja 
sivukaltevuusarvot. Katso käyttöohjeen luvusta 
Rinteessä ajaminen. 

√  Jos kuljetusajoneuvon kuormatilan kaltevuus 
ylittää suurimman sallitun kaltevuusarvon, kone 
on kuormattava ja purettava käyttäen vinssiä, 
kuten edellä on kuvattu. 

 

 

 

 

 

 

Jarrun vapautus 

Hydraulimoottorikäyttöinen malli  

1. Estä koneen vieriminen kiilaamalla pyörät. 

2. Varmista, että vinssin vaijeri on hyvin 
kiinnitetty ajorungon kiinnityspisteisiin ja 
että reitillä ei ole esteitä. 

3. Avaa jarruventtiili työntämällä musta jarrun 
vapautusnuppi sisään. 

4. Pumppaa punaista jarrun vapautuspumpun 
nuppia. 

 

Tasavirtamoottorikäyttöinen malli  

1. Estä koneen vieriminen kiilaamalla pyörät. 
2. Vedä nostokorin ja alatason ohjaimien 

punaiset hätäpysäytyspainikkeet ulos 
ON-asentoon. 

3. Paina alaohjauksen nostokytkin 
alas-asentoon ja pidä painettuna ja käännä 
avainkytkin ala-asentoon. Jarru vapautuu 
hälytyksen soitua. 

4. Jos haluat lukita jarrun vapautuksen, 
käännä avainkytkin pois ala-asennosta.  
 
 

Hydraulimoottorikäyttöisen mallin hinaamista ei 
suositella. Jos konetta on hinattava, nopeus saa 
olla korkeintaan 3,5 km/h. 
Tasavirtamoottorikäyttöisen mallin hinaamista ei 
suositella. Jos konetta on hinattava, nopeus saa 
olla korkeintaan 4,0 km/h. 
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Kiinnitys kuorma-autoon tai 
perävaunuun kuljetusta varten 

Kiilaa koneen pyörät aina kuljetusta varten. 

Vedä korin jatkeet sisään ja lukitse ne.  

Kierrä avainkytkin OFF-asentoon ja poista avain 
ennen kuljetusta. 

Tarkasta koko kone irtonaisten tai 
lukitsemattomien osien varalta. 

Kiinnitä kone kuljetusalustaan rungon 
kiinnityspisteiden avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytä vähintään 2 ketjua tai hihnaa. 

Käytä riittävän kantokyvyn omaavia ketjuja tai 
hihnoja. 

Jos kaiteet on taitettu alas, lukitse ne hihnoilla 
ennen kuljetusta. 
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Noudata seuraavia ohjeita: 

√  Vain pätevät henkilöt saavat kiinnittää ja 
nostaa koneen. 

√  Ainoastaan ammattitaitoiset haarukkatrukin 
kuljettajat saavat nostaa koneen. 

√ Varmista, että nosturin kantavuus, 
kuormausalustat ja hihnat tai köydet kestävät 
koneen painon. Koneen paino on ilmoitettu 
sarjakilvessä. 

 

Koneen nosto haarukkatrukilla 

Varmista, että korin jatke, ohjaimet ja 
osatelineet on kiinnitetty. Poista koneesta kaikki 
irtonaiset osat. 

Laske kori täysin alas. Nostokori on pidettävä 
alhaalla koko kuormauksen ja kuljetuksen ajan. 

Käytä haarukkataskuja, jotka sijaitsevat 
tikkaiden molemmilla puolilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseta trukin haarukat haarukkataskujen 
kohdalle. 

Aja eteenpäin haarukoiden koko mitan verran. 

Nosta konetta 15 cm ja kallista haarukoita 
hieman taaksepäin, jotta kone pysyy paikallaan. 

Varmista haarukoita laskiessa, että kone on 
vaakasuorassa. 

Koneen nostaminen sivulta voi 
johtaa osien vaurioitumiseen. 
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Nosto-ohjeet 

Laske kori täysin alas. Varmista, että korin 
jatkeet, ohjaimet ja suojat on varmistettu. Poista 
koneesta kaikki irtonaiset osat. 

Määritä koneen painopiste tällä sivulla olevan 
taulukon ja kuvan avulla. 

Kiinnitä nostoköydet ainoastaan koneen 
merkittyihin nostokohtiin. Koneen kummassakin 
päädyssä on kaksi nostokohtaa. 

Säädä köydet niin, ettei kone vahingoitu ja 
pysyy vaakasuorassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painopiste 

Malli X-akseli Y-akseli 

5.8mHD 66,3 m       51,8 m 

6mHD  93 m M 

Kapea 8m HD 93 cm 60 cm 

8mHD 93 cm 60 cm  

10mHD 93cm 60 cm 

12mHD  93cm 60 cm 

5.8mDC 66,3cm 51,8cm 

6mDC 93cm 60 cm 

Kapea 8m DC 93 m  M 

8mDC 93 m M 

10mDC   93 m M 

12mDC  93 m M 
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Tarrat 

Tarkasta seuraavalla sivulla olevien kuvien 
avulla, että kaikki tarrat ovat luettavissa ja 
paikoillaan. 

Alla on luettelo, jossa kerrotaan tarrojen määrät 
ja kuvaukset numerojärjestyksessä.  
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5.8mHD, 6mHD, kapea 8m HD, 8mHD, 10m 
HD, 12mHD 

5.8mDC, 6mDC, kapea 8m DC, 8mDC, 10m 
DC, 12mDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreä - osoittaa käyttö- tai huoltotietoja. 
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Malli: 5.8mHD 

 

Suurin työskentelykorkeus  7,8 m 

Korin maksimikorkeus  5,8 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,1 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,79 m 

Leveys  0,81 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  1,83 m 

Pituus kori jatkettuna  2,73 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 

1,635 x 
0,74 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  230 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,32 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 1,71 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 1480 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko Φ 305×100 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 3,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  600 kg 

Renkaan kosketuspaine 6.,96 kg/cm2  
682 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1060 kg/m2   
10,39 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  
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Malli: 6mHD 

Suurin työskentelykorkeus  8 m 

Korin maksimikorkeus  6 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,20 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,87 m 

Leveys  0,81 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 0,81 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  380 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,19 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 1970 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 
 

 

  

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 3,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 6.,96 kg/cm2  
682 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1060 kg/m2   
10,39 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  

40 

Malli: kapea 8m HD 

     

Suurin työskentelykorkeus  10 m 

Korin maksimikorkeus  8 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,32 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,89 m 

Leveys  0,81 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 0,81 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  230 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,19 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2015 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi  3,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  800 kg 

Renkaan kosketuspaine 6.,96 kg/cm2  
682 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1142 kg/m2   
11,19 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  
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Malli: 8m HD  

     

Suurin työskentelykorkeus  10 m 

Korin maksimikorkeus  8 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,32 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,78 m 

Leveys  1,15 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 1,12 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  450 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,33 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2240 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 3,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 7,09 kg/cm2  
694 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 881 kg/m2   
8,63 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  
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Malli: 10m HD 

       

Suurin työskentelykorkeus  12 m 

Korin maksimikorkeus  10 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,44 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,92 m 

Leveys  1,15 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 1,12 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  320 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,33 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2500 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 3,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 7,44 kg/cm2  
729 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1045 kg/m2   
10,25 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  

43 

Malli: 12mHD 

       

Suurin työskentelykorkeus  14 m 

Korin maksimikorkeus  12 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,58 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

2,04 m 

Leveys  1,15 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 1,12 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  230 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,33 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2880 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 240 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 3,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 7,44 kg/cm2  
729 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1045 kg/m2   
10,25 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  
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Malli:  5.8mDC 

 

Suurin työskentelykorkeus  7,8 m 

Korin maksimikorkeus  5,8 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,1 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,79 m 

Leveys  0,81 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  1,83 m 

Pituus kori jatkettuna  2,73 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 

1,635 x 
0,74 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  230 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,19 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 1470 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportionaal
inen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko Φ 305×100 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 4,5 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  600 kg 

Renkaan kosketuspaine 6,96 kg/cm2  
682 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1060 kg/m2   
10,39 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  

45 

 

Malli:  6mDC 

 

Suurin työskentelykorkeus  8 m 

Korin maksimikorkeus  6 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,2 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,87 m 

Leveys  0,81 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 0,81 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  380 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,19 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2010 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 

 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 4,0 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 6,96 kg/cm2  
682 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1060 kg/m2   
10,39 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  
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Malli: kapea 8m DC 

        

Suurin työskentelykorkeus  10 m 

Korin maksimikorkeus  8 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,32 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,89 m 

Leveys  0,81 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 0,81 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  230 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,19 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2170 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 4,0 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  800 kg 

Renkaan kosketuspaine 6,96 kg/cm2  
682 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1142 kg/m2   
11,19 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 

 



KÄYTTÖOHJE Huolto-ohjeilla  
Tekniset tiedot  
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Malli: 8mDC 

        

Suurin työskentelykorkeus  10 m 

Korin maksimikorkeus  8 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,32 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,78 m 

Leveys  1,15 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 1,12 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  450 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,33 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2215 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 4,0 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 7,09 kg/cm2  
694 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 881 kg/m2   
8,63 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 
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Malli: 10m DC 

       

Suurin työskentelykorkeus  12 m 

Korin maksimikorkeus  10 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,44 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

1,92 m 

Leveys  1,15 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 1,12 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  320 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,33 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2510 kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 
 

 

 
 
 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 4,0 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 7,44 kg/cm2  
729 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1045 kg/m2   
10,25 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 
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Malli: 12mDC 

       

Suurin työskentelykorkeus  14 m 

Korin maksimikorkeus  12 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet ylhäällä 

2,58 m 

Maksimikorkeus taitettuna  
Kaiteet alhaalla 

2,04 m 

Leveys  1,15 m 

Pituus kori sisäänvedettynä  2,435 m 

Pituus kori jatkettuna  3,335 m 

Korin mitat  
Korin pituus x leveys 2,27 x 1,12 m 

Korin jatkeen pituus  0,9 m 

Maksimikantavuus  320 kg 

Tuulen maksiminopeus  12,5 m/s 

Akseliväli  1,87 m 

Kääntösäde (ulkorengas) 2,33 m 

Kääntösäde (sisärengas)  0 

Maavara 10 cm 

Maavara  
Kaatumissuojat käytössä 

1,9 cm 

Paino 2930kg 

 (koneen paino vaihtelee lisävarusteiden mukaan) 

Teholähde 4 akkua 6 V 225 Ah 

Ohjauslaitteet Proportio- 
naalinen 

Korin vaihtovirtapistorasia Standardi 

 
 

 

 

Hydraulipaine enintään 
(toiminnot) 

241,3 bar 

Järjestelmän jännite 24 V 

Rengaskoko φ381×127 

Melupäästöt  < 70 dB 

Suurin äänitaso normaalissa työskentelyssä 
(A-painotettu) 

Tärinäarvo ei saa ylittää 2,5m / s2 

Enimmäiskaltevuusarvo,  
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Enimmäissivuttaiskaltevuus 
kokoontaitetussa asennossa 25 % 

Huomautus: kaltevuusarvoissa on huomioitava 
maanpinnan ominaisuudet ja riittävä kitka. 

Suurin sallittu 
työskentelykaltevuus 3° 

Ajonopeudet  

Kokoontaitettuna, maksimi 4,0 km/h 

Kori nostettuna enintään 0,8 km/h 

Lattian kuormitustiedot  

Rengaskuorma, enintään  1000 kg 

Renkaan kosketuspaine 7,44 kg/cm2  
729 kPa 

Kokonaispaine lattiaan 1045 kg/m2   
10,25 kPa 

Huomautus: Lattian kuormitustiedot ovat likimääräisiä 
eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. 

Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. 

YAMEIn käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai 
velvoitetta. 
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Hydraulikaavio     

10 m HD, 12 m HD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nostosylinteri Nostokorin 
ylikuormitus 
(lisävaruste) 

Ylempi 
nostosylinteri 

S1/S2/BRK/M/ACC…….M14x1,5 

P/T……M18x1,5 

L/D1/D2/D3/D4……M16x1,5 
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5.8m HD, 6m HD, 8m HD, kapea 8m HD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nostosylinteri 
Nostokorin 

ylikuormitus 
(lisävaruste) 

S1/S2/BRK/M/ACC…….M14x1,5 

P/T……M18x1,5 

L/D1/D2/D3/D4……M16x1,5 
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10m DC, 12m DC 
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5.8m DC, 6m DC, 8m DC, kapea 8m DC 
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