
Periodisk inspektion Carina350EM/EE
Lyfttyp:      Avtalsnr:

s/n:      Namn:

Version:      Adress:

Tillv. år:      Postnr:

Anmärkning: 1. Observeras  2. Åtgärdas   3.Tas ur bruk

    Underrede

      Inspektera underredet

     Kontrollera:

 A   Hjul

 B   Broms

 C   Benbreddning EM/EE

   
  Pelare

         Inspektera pelaren

      Kontrollera:

 D Låsvred

 E     Infästningarna på länken

 F    Lyftbygeln och urkrokningsskyddens funktion

 G    Infästningarna för ställdon

 H    Kontrollbox och kablar

  I    Handkontrollens funktioner

 J   Nödstopp

 K   Nödsänkning

 L   Laddningsfunktion

 M   Produktdekal

     

 Provbelastning

      Pelare maxlast

      Underrede maxlast 

      Mekanisk nödsänkning

     Tillbehör

     Dokumentation

      Instruktioner/Bruksanvisningar

I enlighet med ISO 10535:2007 Annex B-Periodic inspection

Datum:     Provbelastad med:  kg

Inspektion utförd av:    Nästa inspektion utförs senast:



Detaljbeskrivning för periodisk inspektion
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Periodisk inspektion, instruktion

 Inspektera underredet

-Kontrollera att underredet inte har några synliga skador eller deformationer.

Hjul

-Rulla lyften obelastad på golvet för att kontrollera hjulens funktion och lyftens balans. 

-Kontrollera hjul och skruvförband.

Broms

-Lås bromsarna och kontrollera att lyften är bromsad i alla riktningar utan last.

Pedal (EM)

-Kontrollera att pedalen inte har några synliga skador eller deformationer. 

-Kontrollera kulleder, glapp och bultförband.

Breddningsställdon (EE)

- Kontrollera att breddningsmotorn inte har några synliga skador eller deformationer.

-Kontrollera kulleder, glapp och bultförband.

Inspektera pelare

-Kontrollera att pelaren inte har några synliga skador eller deformationer.

-Kontrollera kulleder, glapp och bultförband.

Låsvred

-Kontrollera låsvredet som fäster underredet med masten.

Lyftarm, skruvar och kåpor

-Kontrollera att det inte finns synliga skador eller deformationer.

-Kontrollera kulleder, glapp och bultförband.

Infästningarna på länken

-Kontrollera bygelinfästningen samt lyftbygeln.

-Kontrollera kulleder, glapp och bultförband.

Lyftbygeln och urkrokningsskyddens funktion

-Kontrollera att det inte finns synliga skador eller deformationer.

Lyftställdon.

-Kontrollera skruvförband för nedre infästning av ställdon.

- Kontrollera snabbkopplingsbult för övre infästning samt glidlager och plasthylsor.

-Kontrollera att ställdonet är rakt både i komprimerat- och utdraget läge.

-Kör lyften obelastad och lyssna så att det inte finns missljud eller vibrationer.



Periodisk inspektion, instruktion

Batteri och kablar är rätt anslutna

-Kontrollera så kablarna till kontrollboxen är rätt anslutna.

- Kontrollera att kabelskydden ej är skadade.

Kontrollbox

- Kontrollera kontrollboxens alla funktioner.

Handkontrollens funktioner

-Kontrollera handkontrollens funktioner genom att trycka på samtliga knappar.

Nödstopp

-Kontrollera att lyften inte fungerar när nödstoppen är intryckt.

Nödsänkning

-Kontrollera att den mekaniska nödsänkningen fungerar.

Laddningsfunktion

-Kontrollera att laddningen fungerar genom att ansluta laddaren till lyften och till ett nätuttag. Den gula lampan på 

kontrollboxen skall lysa när batteriet laddas.

Produktdekal

-Kontrollera serienummer så att dekal finns och är läslig. Notera serienumret på protokollet.

Provbelastning

Pelare maxlast

-Kör lyftarmen med maxlast hela vägen upp och ner. Lyssna efter missljud.

Underrede maxlast (EE)

- Kör benbreddningen på underredet med maxlast ut och in. Lyssna efter missljud.

Underrede maxlast (EM)

- Tryck på pedalen med maxlast ut och in. Lyssna efter missljud.

Tillbehör

-Kontrollera tillbehör till lyften om det finns. Tex. ändavslut för pelare.

Dokumentation

-Instruktioner/Bruksanvisningar


