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Johdanto

Tässä käsikirjassa selostetaan nostolavakuormaajan käyttö ja hoito. Se sisältää sinun ja
ympäristösi turvallisuuden kannalta tärkeää tietoa.

JOAB-tuotteet ovat turvallisia, luotettavia ja pitkäikäisiä. Suosittelemme, että luet tämän
käsikirjan huolella, jotta saat eniten irti nostolavakuormaajastasi.

Tässä käsikirjassa selostetaanmyösnostolavakuormaajan vianetsintä. voitelu ja huolto.
Käsikirja perustuu alkuperäisvarustukseen. Katso lisävarusteiden ohjeet niiden omista
käsikirjoista.

JOABei vastaa luvattomistamuutoksista johtuvista seurauksista. Älä tee rakenteellisia
muutoksia nostolavakuormaajaan. Mikälimuutoksia tarvitaan, ota yhteyttä JOABiin ennen kuin
teet muutoksia nostolavakuormaajaan.

Kun vastaanotat nostolavakuormaajan, varmista, että se on käyttökunnossa. Ellei se toimi
oikein, ota yhteys JOABiin, jälleenmyyjään taimuuhun toimittajaan.

Tämän ohjekirjan tekniset tiedot, kuvat ja muu informaatio on tarkoitettu vain tiedoksi.
Pidätämme oikeudenmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Suomessamyytäviin nostolavakuormaajiin sovelletaan yleisiä toimitusehtoja.

Joidenkin koneidenmukana toimitetaan koulutus-CD. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti JOAB-
tuotteiden, kuten nostolavakuormaajan, dumpperin ja Hookmasterin käyttö.

Muista, että käyttäjä on vastuussa nostolavakuormaajasta.

© JOAB AB
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Tietoa nostolavakuormaajasta

JOABin nostolavakuormaajat ovat
monikäyttöisiä. Niitä voidaan käyttää kaikkien
valmistajien ajoneuvoissa. On kuitenkin
tärkeää, että ajoneuvo on suunniteltu
nostolavakuormaajaa varten.

On tärkeää varmistaa, että auton akseliväli ja
raideväli täyttävät vaatimukset.

Nostolavakuormaajan asentaminen
ajoneuvoon, jota ei ole suunniteltu
lavakuormaajaa varten, voi aiheuttaa
ajoneuvon virheellisen kuormituksen. Tämä voi puolestaan aiheuttaa vakavan tapaturman.

Oikea käyttö
JOAB-tuotteiden virheellinen käyttö aiheuttaamateriaalien väsymistä ja hydraulijärjestelmän ja
sen osien liian suurta kulumista. Tuotteen käyttöikä saattaa lyhentyä ja pahimmassa
tapauksessa se rikkoutuu.

Älä aja ajoneuvolla puomijärjestelmä ulos
ajettuna.

Varmista ennen nostolavan
nostamista, että tukijalat ovat alhaalla.

Ole varovainen, jos nostolava takertuu
kiinni. Nostolavakuormaaja voi vahingoittua.

Älä käytä nostolavakuormaajaa
muuhun kuin aiottuun
käyttötarkoitukseen.
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Varmista, että ajoneuvon ja
nostolavakuormaajan kallistuskulmat ovat

yhtä suuret.
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Nostolavakuormaajan pääosat
Alla luetellaan ja näytetään nostolavakuormaajan pääosat. Osa kuvassa näkyvistä osista on
lisävarusteita. Ne onmerkitty tähdellä (*)

A. Rintapelti
B. Turvavaijeriohjaimet*
C. Lavan pysäytin
D. Taittopuomi
E. Puomiputki
F. Nostoketjut ja -levyt
G. Taittopuomin sylinteri

H. Nostopuomi
I. Jatke*
J. Kippauskoukku*
K. Tukijalka (x2)
L. Nostopuomin sylinteri
M. Nostolavakuormaajan ohjain
N. Kippauskoukku ja käyntinopeussäädin

3
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Lisävarusteet
Nostolavakuormaajaan on saatavana paljon lisävarusteita. Ne on lueteltu alla. Katso lisätietoa
myös kohdasta "Lisävarusteet - Käyttö", sivulla 11

1. Jatke

2. Ohjaamoon asennettu ohjain

3. Rotaattori (kääntää nostolavaa)

4. Turvavaijerijärjestelmä

5. Kauko-ohjain

Yleiskuvaus
JOABin nostolavakuormaajat on suunniteltu
ruotsalaisen standardin SS 3020mukaan
suunniteltujen nostolavojen kuljettamiseen.

JOABin nostolavakuormaajat on varustettu
viereisen kuvanmukaisilla lavapysäyttimillä
(katsomyös "Nostolavakuormaajan pääosat",
sivulla 3). Ne ovat säädettäviä, ja niitä
käytetään lavan liikkeiden rajoittamiseen. Niitä
voidaan siirtää lavatyypistä riippuen.

Tyyppikilpi
Kaikissa nostolavakuormaajissa on tyyppikilpi
edessä apurungon vasemmalla puolella.
Tyyppikilven tiedot on ilmoitettava, kun
esitetään vaatimus tai tilataan varaosia
JOABilta.

4
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Tyyppikilven lisäksi valmistusnumero on
merkitty kuvanmukaisesti nostosylinterin
kiinnityspisteeseen.

Suunnittelu
JOAB-tuotteita käytetään vaativiin tehtäviin ja
niiden on oltava parasta laatua. Kaikki JOABin
komponentit ja rakenteet ovat tarkoin
testattuja. Kaikille osille tehdään simulaatiot
kantavuuden, kestävyyden ja käyttöiän
määrittämiseksi.

JOAB kehittää ja valmistaa kaikki tuotteet itse.
Olemme ISO9001 ja ISO14001 sertifioituja.

Suuri osa tuotannosta on automatisoitua.
Tämä takaa tuotannon korkean laadun.

5
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JOABinmaalaamot täyttävät kaikkien
sovellettavien ympäristödirektiivien
vaatimukset.

6
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Turvallisuus

Noudata turvallisuusohjeita. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
laitevaurioon. Lisätietoa ajoneuvon varoitustarroista on kohdassa "Turvaohjeita", sivulla 41.

Kaikkien nostolavakuormaajaa käyttävien on luettava ja noudatettava tässä käsikirjassa ja
nostolavakuormaajassa olevia varoituksia.

Varmista ennen nostolavakuormaajan käyttöä,
että ajoneuvon ja varusteiden ympärillä on
riittävä suoja-alue. Älä seiso
nostolavakuormaajan tai varusteiden lähellä,
kun ohjaat niitä.

Älä työskentele nostovarusteiden lähellä, kun
ohjain on aktiivinen. Kytke kaikki ohjaimet pois
ennen kuin työskentelet nostolavakuormaajan ja nostovarusteiden ympärillä.

Jos kauko-ohjain taimuu ohjain on aktiivinen, on vaara, että nostolavakuormaaja aktivoidaan
vahingossa, kun työskentelet nostovarusteiden parissa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa
vakavan tapaturman tai kuoleman.

Suorita kohdassa "Päivittäinen kunnossapito",
sivulla 31 selostettu päivittäinen tarkastus joka
päivä ennen nostolavakuormaajan käyttöä.

Varmista, että ajoneuvo on tasaisella ja
kiinteällä alustalla ennen nostolavakuormaajan
käyttöä. Muussa tapauksessa ajoneuvon
kuormitus saattaa olla epätasainen ja se voi
kaatua. Josajoneuvon kallistuma on yli 2
astetta, se voi kaatua.
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Tarkasta aina ennen lavan noutoa, että lavan
nostokorvakkeet ja kippauskoukun akseli ovat
ehjät. Älä nosta vahingoittunutta lavaa.

Joissakinmalleissa on turvasalvoilla varustetut
nostolevyt. Varmista että ne on lukittu ennen
nostolavan nostamista.

Älä aja ajoneuvolla nostopuomi tai taittopuomi
nostettuna. Varmista ennen liikkeelle lähtöä,
että ne ovat alhaalla.

Nostettu puomi saattaa osua sähköjohtoihin tai
vastaaviin. Lisäksi on olemassa
kaatumisvaara!

Laske kaikki ajoneuvon akselit ennen lavan
käsittelyä. Älä käsittele lavaa ajoneuvon akseli
nostettuna.

Varmista ennen lavan nostamista, että tukijalat
ovat alhaalla.

Josnostolavakuormaajan hydraulipiirissä on vuoto, kytke välittömästi hätäpysäytysöljypäästön
torjumiseksi. Katso hätäpysäytyksen toiminnan kuvaus kohdasta "Hätäpysäytys", sivulla 10.

Älä tee rakenteellisia muutoksia nostolavakuormaajaan. Mikälimuutoksia tarvitaan, ota yhteyttä
JOABiin ennen kuin teet muutoksia nostolavakuormaajaan.

8
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Käyttö

Nostolavakuormaajaa käytetään ohjausvivuilla ja painikkeilla. Tämä vakiovarustuson asennettu
eteen alustan vasemmalle puolelle. Katso "Nostolavakuormaajan pääosat", sivulla 3. Alla on
laitteiston kuvaus.

Nostolavakuormaajaan onmahdollista tilata lisävarusteita, kuten ohjaamoon asennetun
ohjaimen. Lisätietoja löytyy kohdasta "Lisävarusteet - Käyttö", sivulla 11.

Hydraulipumppu
Kuormaaja saa käyttövoimansa hydraulipumpulta, joka on aktivoitava
nostolavakuormaajan käyttöä varten. Pieni JOAB-paneeli ja hydraulipumpun
aktivointipainike on normaalisti asennettu kojelautaan viereisen kuvan
mukaisesti. Pumpun painikkeen ulkonäkö vaihteleemerkkikohtaisesti.

Kuljettajan on selvitettävä, mitkä painikkeet ja merkkivalot liittyvät hydraulipumpun käyttöön.

Oikeaa painiketta käytetään hydraulipumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Kun pumppu
on aktiivinen, LED palaa punaisena vasemmassa LED-paneelissa. Joissakin autoissa
kojelaudassa näytetään lisäksi varoitus. Tämä riippuu ajoneuvon valmistajasta.

Perävaunun varoitusvalot
Josajoneuvossa on lisävarusteita, kuten vetokita perävaunua varten, ajoneuvoon
on asennettu kuvanmukainen lisänäyttö. Punainenmerkkivalo osoittaa, että
vetokita on auki. Vihreämerkkivalo osoittaa, että se on kiinni.

Joillakin valmistajilla, esim. Scanialla on vetokidan servon nollauskytkin.
Sitä on painettava vetokidan varoituksen hiljentämiseksi vetokidan
lukitsemisen jälkeen. Ellei varoitusta hiljennetä, varoitus näkyyLED-
paneelissa ja kojelaudassa.
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Nostolavakuormaajan ohjaimet
Nostolavakuormaajaa käytetään viereisessä
kuvassa näkyvillä viidellä ohjausvivulla.

Vipujen yläpuolella oleva kilpi osoittaa selvästi,
mitä kukin vipu tekee alla olevanmukaisesti.
Vivuilla on kaksi toimintoa, ylös ja alas, joilla
toimintoja ajetaan ulos ja sisään.

1. Jatke

2. Vasen tukijalka

3. Oikea tukijalka

4. Taittopuomi

5. Nostopuomi

Kippauskoukun ohjain
Vieressä näkyvä kippauskoukun ohjain on
nostolavakuormaajan ohjainten vasemmalla
puolella, katso "Nostolavakuormaajan
pääosat", sivulla 3. Sitä käytetään
kippauskoukun ohjaamiseen jamoottorin
käyntinopeuden säätämiseen.

Vasen nuppi säätäämoottorin käyntinopeutta.
Asento 1 nostaamoottorin käyntinopeuden
arvoon 800 r/min. Asento 2 nostaamoottorin
käyntinopeuden arvoon 1200 r/min. Nämä
voidaan asettaa eri arvoihin valmistuksen
aikana.

Oikea nuppi ohjaa kippauskoukkua. Asento 1 aktivoi kippauskoukun.

Hätäpysäytys
Kaikkiin ohjaamo-ohjaimella varustettuihin ajoneuvoihin on asennettu hätäpysäytyspainike
hätätilanteen, kuten hydraulivuodon tai tapaturman varalta.

10
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Hätäpysäytyspainikkeen painaminen pysäyttää välittömästi
kaikki nostolavakuormaajan toiminnot. Painike on yleensä
ohjauspyörän alla.

Hätäpysäytyspalautetaan vetämällä painike ulos,
asettamalla kaikki toiminnot vapaalle ja pysäyttämällä ja
käynnistämällä autonmoottori.

Lisävarusteet - Käyttö
Nostolavakuormaajaan on saatavana paljon lisävarusteita. Alla on selostettu näiden
lisävarusteiden käyttö.

Jatke
Nostolavakuormaajaan voi hankkia jatkeen. Jatkemahdollistaa kahden lavan kuormaamisen
kuormaajan päälle. Jatketta ohjataan alustan tai ohjaamon vakio-ohjaimilla alla olevan
mukaisesti. Lisätietoa jatkeesta ja kahden lavan käsittelystä on kohdassa "Kaksoislavojen
käsittely", sivulla 27.

Ohjaamoon asennettu ohjain
Vieressä näkyvää ohjaamon ohjainta
käytetään sekä nostolavakuormaajan että
kippauskoukun ohjaamiseen. Kunkin kytkimen
toiminto on selkeästimerkitty ja niitä käytetään
toiminnon ajamiseen sisään ja ulos. Kytkimien
toiminnot ovat

1. Kippauskoukku

2. Jatke

3. Vasen tukijalka

4. Oikea tukijalka

5. Taittopuomi

6. Nostopuomi

11
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Turvavaijerit
Lava on kiinnitettävä kunnolla ajoneuvoon
ennen liikkeelle lähtöä. Tämä voidaan tehdä
manuaalisilla sidontavälineillä, kuten ketjuilla.
Vaihtoehtoisesti autoon voidaan hankkia
JOABin hydraulinen turvavaijerijärjestelmä.
JOABin turvavaijerijärjestelmä on integroitu
nostolavakuormaajaan ja semahdollistaa
lavan nopean ja turvallisen kiinnityksen
ajoneuvoon.

Turvavaijerijärjestelmää käytetään
ensisijaisesti JOAB-kauko-ohjaimella. Tämä
tarjoaa käyttäjälle hyvän näkyvyyden ja helpon käytön.

Turvavaijerijärjestelmää voidaan ohjatamyös vakio-ohjaimilla. Ne sijaitsevat edessä alustan
oikealla puolella, katso "Nostolavakuormaajan pääosat", sivulla 3. Ohjaimissa on vipu kullekin
turvavaijerille. Vipujen avulla käyttäjä voi löysätä ja kiristää turvavaijereita.

Rotaattori
Nostolavakuormaajaan on saatavana
rotaattori. Sen avulla lavaa voidaan kääntää
270 astetta, kun se on nostettuna nostopuomin
varassa. Rotaattori on asennettu
nostolavakuormaajan puomiputkeen (katso
"Nostolavakuormaajan pääosat", sivulla 3).

Rotaattoria ohjataan nostolavakuormaajan
ohjaimen vieressä olevalla kytkimellä. Kytkintä
voi kääntää oikealle ja vasemmalle, mikä
vastaa rotaattorin pyöritystämyötä- ja vastapäivään. Rotaattoria voidaan ohjatamyös kauko-
ohjaimella.

Kauko-ohjain
Nostolavakuormaajaan on saatavana kauko-ohjain. Semahdollistaa nostolavakuormaajan ja
turvavaijerijärjestelmän etäkäytön. Kuljettajan ei tarvitse seisoa vakio-ohjaimien vieressä
nostolavakuormaajan käyttöä varten. JOAB-kauko-ohjaimen käyttö on selostettu luvussa
"Kauko-ohjain", sivulla 13.

12
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Kauko-ohjain

Nostolavakuormaajaan on lisävarusteena saatavana kauko-ohjain. Tämämahdollistaa
nostolavakuormaajan etäkäytön. Kuljettajan ei tarvitse seisoa ulkoisten ohjaimien vieressä
nostolavakuormaajan käyttöä varten.

Kauko-ohjain tarjoaa käyttäjälle hyvän näkyvyyden nostopaikalle. Tästä voi olla monia etuja.

Ennen käyttöä
Käyttäjille on koulutettava kauko-ohjaimen käyttö ennen kuin heidän annetaan
käyttää niitä. Kauko-ohjaimen virheellisestä käytöstä voi olla seurauksena vakavia
vammoja tai vahinkoja.

Käyttäjien on varmistettava, että he ovat täysin tietoisia ympäristöstä ja varusteista.

Käyttäjien on keskityttävä ohjaimen ja nostovarusteiden käyttöön. Älä käytä kauko-ohjainta
samalla kun suoritat muita tehtäviä.

Varmista, että nostovarusteiden ympärillä on vähintään 10metriä vapaata tilaa. Tämän
laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Älä jätä kauko-ohjainta valvomatta. Kun kauko-ohjainta ei käytetä, kytke se pois päältä.

Käyttö
Alla on selostettu nostolavakuormaajan kauko-ohjaimen käyttö.

Nostolavakuormaajaa käytetään painikkeilla 0-9.

LEDit
Kauko-ohjaimen yläreunassa on kolme LEDiä. Kaksi keltaista (1
ja 2) ja yksi vihreä (3). LEDit 1 ja 2 osoittavat valitun toimintatilan,
katso "Toimintotila".

LED 3 palaa vihreänä, kun ohjain on aktiivinen ja punaisena, kun
akku on tyhjentymässä.
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Hätäpysäytys
Kauko-ohjaimen alareunassa oleva suuri punainen hätäpysäytyspainike pysäyttää
nostolavakuormaajan hätätilanteessa. Painike aktivoidaan painamalla se pohjaan. Se on
vedettävä ulos kauko-ohjaimen aktivoimiseksi.

Toimintotila
LEDit 1 ja 2 (keltainen) osoittavat kauko-ohjaimen toimintatilan: Toiminto 1, toiminto 2 ja toiminto
1+2.

Painikkeilla 1-8 on useampia toimintoja. Ne riippuvat valitusta toimintotilasta (Toiminto 1,
toiminto 2 ja Toiminto 1+2).

Valitse toimintotila painamalla kauko-ohjaimen käynnistyksen jälkeen 0-painiketta, kunnesLED
1, LED 2 tai LED 1+2 palavat.

Alla on lueteltu kauko-ohjaimen painikkeet ja niiden toiminnot eri toimintotiloissa.

Painike Toiminto_1 Toiminto_2 Toiminto_1+2*

1 NostopuomiYLÖS NostopuomiYLÖS Vasen etuturvavaijeri -
vapautus*

2 NostopuomiALAS NostopuomiALAS Vasen etuturvavaijeri -
kiristä*

3 Taittopuomi - YLÖS Taittopuomi - YLÖS Oikea etuturvavaijeri -
vapautus*

4 Taittopuomi - ALAS Taittopuomi - ALAS Oikea etuturvavaijeri -
kiristä*

5 Vasen tukijalka - ALAS Vasen tukijalka - ALAS Oikea takaturvavaijeri -
vapautus*

6 Vasen tukijalka - YLÖS Vasen tukijalka -
YLÖS

Vasen takaturvavaijeri -
kiristä*

7 Oikea tukijalka - ALAS Oikea tukijalka - ALAS Vasen takaturvavaijeri -
vapautus*

Pöytä 1: Nostolavakuormaajan kauko-ohjaimen toiminnot

14
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Painike Toiminto_1 Toiminto_2 Toiminto_1+2*

8 Oikea tukijalka - YLÖS Oikea tukijalka - YLÖS Oikea takaturvavaijeri -
kiristä*

9 Kippauskoukku -
YLÖS ja ALAS

-- --

0 Vaihda toimintotila Vaihda toimintotila Vaihda toimintotila

Pöytä 1: Nostolavakuormaajan kauko-ohjaimen toiminnot (Jatkoa)

*Lisävaruste. Ei vakiovaruste.

Käynnistä kauko-ohjain
Kauko-ohjain käynnistetään seuraavasti:

1. Varmista, että hätäpysäytyspainike on ulkona.

2. Paina painikkeita 9 ja 0 vähintään sekunnin ajan ja vapauta ne.

3. Varmista, että LED 3 palaa vihreänä. Kauko-ohjain on aktiivinen, kun ledi palaa.

15
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Lavan kuormaaminen

Nostolavakuormaajan käyttäjä on vastuussa siitä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen nostolavakuormaajan käyttöä, että olet
lukenut ja ymmärtänyt tässä käsikirjassa ja nostolavakuormaajassa olevat
varoitukset.

Lava kuormataan seuraavasti.

1. Varmista, ettei kuormaajan toiminta-
alueella ole ketään.

2. Aja ajoneuvo lavan eteen niin, että se on
keskellä ja yhdensuuntainen lavan kanssa
kuvanmukaisesti.

3. Kytke ajoneuvon seisontajarru.

4. Laske ajoneuvon akselit.

5. Kytke hydraulipumppu päälle. Katso
"Hydraulipumppu", sivulla 9.

6. Aktivoimolemmat tukijalat ja laske ne.
Varmista, että ne ovat turvallisesti ja
tukevastimaata vasten.

Aseta tarvittaessamaalevyjä tukijalkojen alle,
jotta ne eivät uppoamaahan.
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7. Nosta nostopuomia niin, että nostolevyt
roikkuvat kuvanmukaisesti lavan
yläpuolella.

8. Käyttä taittopuomia ja varmista, että
puomiputki on lavan painopisteen
yläpuolella.

9. Kiinnitä nostolevyt lavaan. Tarkista, että ne
on kytketty kunnolla.

10. Nosta nostopuomia ja nosta lava
nostolavakuormaajalle kuvanmukaisesti.

Käyttä taittopuomia varmistaaksesi, että lava
liikkuu kuormaajan takaosasta sen etupäätä
kohti.

Ole varovainen nostolavakuormaajaa
käyttäessäsi. Lava voi vahingoittua, jos
nostolavakuormaajaa ei käytetä oikein.

11. Käytä nostopuomia varmistaaksesi, että
lava on pysäyttimiä vasten.

Tarvittaessa pysäyttimet voi siirtää eri
kokoisille lavoille sopiviin paikkoihin.

12. Peitä lava, jotta siitä ei lennämitään ajon
aikana.

HUOM: Älä aja ajoneuvolla peittämättömän
lavan kanssa. Kuormasta voi lentää
irtoesineitä ja aiheuttaa vakavia vahinkoja
ympäristölle taimuille tienkäyttäjille.

Ajoneuvon kuljettaja on vastuussamuiden
kuljettajien ja ympäristön turvallisuudesta.
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13. Laske nostopuomi ja taittopuomi kokonaan
alas. Älä aja ajoneuvolla nostopuomi tai
taittopuominostettuna.

14. Varmista, että lava on kunnolla kiinni
ajoneuvossa ennen kuin lähdet liikkeelle.
Kiinnitä se asianmukaisilla sidontavälineillä.
Ne löytyvät ajoneuvon
sivutyökalulaatikosta.

Josnostolavakuormaaja on varustettu JOAB
turvavaijerijärjestelmällä (lisävaruste), käytä
sitä lavan kiinnittämiseen.

Pidä aina turvavaijerin kahvasta kun se on
ulkona. Kiinnitä se lavan nostokorvakkeisiin.

Älä pidä turvavaijerista, kun sitä kiristetään. Puristumisvaara!

15. Nostamolemmat tukijalat.

16. Kytke hydraulipumppu pois.
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Lavan kippaaminen

Nostolavakuormaajan käyttäjä on vastuussa siitä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen nostolavakuormaajan käyttöä, että olet
lukenut ja ymmärtänyt tässä käsikirjassa ja nostolavakuormaajassa olevat
varoitukset.

Lava kipataan seuraavasti. Kun kippaat lavaa kippausketjuilla, lue kohdassa "Kippausketjut",
sivulla 29 annetut ohjeet ennen lavan kippaamista.

1. Varmista, ettei kuormaajan toiminta-
alueella ole ketään.

2. Laske ajoneuvon akselit.

3. Kytke hydraulipumppu päälle. Katso
"Hydraulipumppu", sivulla 9.

4. Aktivoimolemmat tukijalat ja laske ne.
Varmista, että ne ovat turvallisesti ja
tukevastimaata vasten.

Aseta tarvittaessamaalevyjä tukijalkojen alle,
jotta ne eivät uppoamaahan.

5. Aktivoi kippauskoukku kippauskoukun
ohjaimella. Käännä oikea nuppi asentoon
1.

Kuvassa näkyyohjaamon ulkopuolelle,
alustaan asennettu vakio-ohjain.
Kippauskoukkua voidaan ohjatamyös
ohjaamosta tai kauko-ohjaimella
(lisävarusteita). Lisätietoa on kohdassa
"Lisävarusteet - Käyttö", sivulla 11.
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6. Varmista, että kippauskoukku on kunnolla
tarttunut lavan kippausakseliin viereisen
kuvanmukaisesti.

Huom: kippauskoukku on varustettu
mekaanisella lukituslaitteella. Se aktivoituu
automaattisesti, kun kippauskoukku osuu
lavan kippausakseliin.

7. Nosta nostopuomia ja taittopuomia niin,
että lava kipataan ja kuorma tyhjennetään.

HUOM: kippauskoukun ja lavan
kippausakselin vaurioitumisen välttämiseksi
älä käytä taittopuomia, kun kippauskoukku
on ulkona.

8. Käytä nostopuomia ja laske lava takaisin
ajoneuvon päälle. Irrota kippauskoukku
lavasta.

Ole varovainen nostolavakuormaajaa
käyttäessäsi. Lava voi vahingoittua, jos
nostolavakuormaajaa ei käytetä oikein.

9. Käytä nostopuomia varmistaaksesi, että
lava on pysäyttimiä vasten.

22
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10. Varmista, että lava on kunnolla kiinni
ajoneuvossa ennen kuin lähdet liikkeelle.
Kiinnitä se asianmukaisilla sidontavälineillä.

Josnostolavakuormaaja on varustettu JOAB
turvavaijerijärjestelmällä (lisävaruste), käytä
sitä lavan kiinnittämiseen.

11. Nostamolemmat tukijalat.

12. Kytke hydraulipumppu pois.
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Lavan laskeminen maahan

Nostolavakuormaajan käyttäjä on vastuussa siitä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen nostolavakuormaajan käyttöä, että olet
lukenut ja ymmärtänyt tässä käsikirjassa ja nostolavakuormaajassa olevat
varoitukset.

1. Pysäytä auto ja kytke seisontajarru.

2. Varmista, ettei kuormaajan toiminta-
alueella ole ketään.

3. Kytke hydraulipumppu päälle. Katso
"Hydraulipumppu", sivulla 9.

4. Aktivoimolemmat tukijalat ja laske ne.
Varmista, että ne ovat turvallisesti ja
tukevastimaata vasten.

Aseta tarvittaessamaalevyjä tukijalkojen alle,
jotta ne eivät uppoamaahan.

5. Aktivoi nostopuomi ja laske lavamaahan
niin, että nostolevyt irtoavat lavan
nostokorvakkeista.

Varmista, että lava ei osu taittopuomin
sylintereihin.

VL10 – VL18 käyttöohje: 13152 painos 6 | 2018-07-27



6. Irrota nostolevyt lavasta ja ripusta ne
koukkuihinsa kuormaajassa.

7. Laske nostopuomi ja taittopuomi
kuljetusasentoon.

Älä aja ajoneuvolla nostopuomi tai
taittopuominostettuna. Varmista ennen
liikkeelle lähtöä, että ne ovat alhaalla.

8. Nostamolemmat tukijalat.

9. Kytke hydraulipumppu pois.
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Kaksoislavojen käsittely

Nostolavakuormaajan käyttäjä on vastuussa siitä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen nostolavakuormaajan käyttöä, että olet
lukenut ja ymmärtänyt tässä käsikirjassa ja nostolavakuormaajassa olevat
varoitukset.

Nostolavakuormaajaan voi hankkia jatkeen. Tämämahdollistaa kahden lavan kuormaamisen
kuormaajan päälle. Se ei ole vakiovaruste, vaan se pitää tilata lisävarusteena.

Alla on tärkeää tietoa jatkeella varustettujen nostolavakuormaajien käsittelystä.

Älä kippaa lavaa, kun jatke on ajettu ulos
viereisen kuvanmukaisesti.

Varmista, ettämolemmat lavat osuvat
kuormaajan lavapysäyttimiin. Käytä
nostopuomia varmistaaksesi, että lavat ovat
pysäyttimiä vasten.

Molemmat lavat on kiinnitettävä
nostolavakuormaajalle asianmukaisilla
kiinnitysvälineillä.

Josnostolavakuormaaja on varustettu JOABin
turvavaijerijärjestelmällä (lisävaruste), se
kiinnitettävämolempiin lavoihin. Turvavaijeri
voidaan sijoittaa nostolevyjen ulkopuolelle.
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Kun taempaa lavaa kiinnitetään kuormaajalle,
turvavaijeri voidaan kiinnittää lavan etumaiseen
tai taempaan nostokorvakkeeseen lavan
pituudesta riippuen.

Varmista, että nostopuomion kokonaan
sisässä. Säädä tarvittaessa nostoketjun
pituutta niin, että nostopuomin voi vetää
kokonaan sisään.

Huomioi ajoneuvon kokonaiskorkeus.
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Kippausketjut

Kun haluat nostaa, kipata tai tyhjentää lavan kippausketjujen avulla, noudata tämän käsikirjan
vakiomenettelyjä. Noudata lisäksiehdottomasti alla olevia varoituksia ja ohjeita.

Kun kippaat lavaa kippausketjuilla, älä anna kippausketjujen ja lavan nostoketjujen
välisen kulman ylittää 140 astetta. Jos kulma ylittää 140 astetta, seurauksena on
vakavia vammoja ja vahinkoja. Katso alta lisätietoja.

l Lavan saa kipata ainoastaan JOABin kippausketjuilla. Älä käytämitäänmuita varusteita
lavan kippaamiseen. Kippausketjut sijaitsevat nostolavakuormaajan takaosassa kuvan
mukaisesti.

l Kippausta on ohjattava ulkoisilla ohjaimilla ja käyttäjällä on oltava esteetön näkyvyys. Älä
ohjaa kippausta ohjaamon ohjaimilla.

l Kun nostat lavaa kuormaajalle varmista, että lavan pohjan ja kuormaajan välissä on tilaa.

l Kippausketjut on kiinnitettävä nostolavan kippauskoukkuakseliin. Älä kiinnitä niitä muihin
pisteisiin.

l Käytä taittopuomia ja kippaa lava nostopuomin avulla.

l Ole varovainen, kun lava lähestyy kippauspistettä, sillä onmahdollista, että lava osuu
kuormaajan puomiputkeen.

l Ole varovainen, kun kallistat lavaa taaksepäin kuormaajaa kohti, sillä ketjuissa oleva jännitys
voi aiheuttaa lavan äkillisen heilahduksen.
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Huolto ja kunnossapito

Tarpeettoman kulumisen estämiseksi on tärkeää, että nostolavakuormaajaa huolletaan
säännöllisesti. Alla on selostettu kuormaajan päivittäinen kunnossapito ja huolto.

Päivittäinen kunnossapito
Päivittäinen kunnossapito vie vainmuutamanminuutin, mutta se voi pidentää
nostolavakuormaajan käyttöikäämerkittävästi. Alla on selostettu nostolavakuormaajan
päivittäinen kunnossapito.

1. Tarkista hydrauliöljytaso.

Kuvanmukaisissa sivusäiliöissä on
tarkastuslasi.

2. Varmista, ettei putkia tai letkuja ole
puristuneena. Tarkista, ettei putkissa tai
letkuissa ole vaurioita tai vuotoja.
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3. Varmista, ettei nostolavakuormaajan osien
välissä olemitään.

4. Tarkista, ettei nostolavakuormaajassa ole
muodonmuutoksia tai halkeamia.

5. Tarkista, että kaikki valot ja muut
sähkölaitteet toimivat oikein.

6. Tarkasta lopuksi hydrauliöljypumppu.

Jos vaurioita löytyy, ota välittömästi yhteyttä JOAB-
korjaamoon.

Nostolavakuormaajan pesu
Pese uudet maalipinnat pesuaineella ja sienellä. Älä käytä
painepesuria. Painepesuria saa käyttää aikaisintaan kolmen
viikon kuluttua.

Pesuaineet sisältävät happoja. Varmista, että pesuaineen pH-arvo on alle 9. Pesuaineen
lämpötila saa olla enintään 50 °C korkeampi kuin ympäristön lämpötila. Huuhtele kaikki pinnat
huolella pesun jälkeen.

Nostolavakuormaajan pesuun painepesurilla liittyy tiettyjä riskejä. Kaikki sähkökomponentit,
myös koteloidut, ovat arkoja vedelle.
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Pidä painepesurin suutin vähintään 45 cm etäisyydellä maalipinnoista. Käytä ainoastaan
vakiosuutinta, älä turbosuutinta.

Rasvaa aina voitelukohdat pesun jälkeen. Alla on lisätietoa nostolavakuormaajan
voitelukohdista.

Voitelukohdat
Alla olevassa kuvassa näkyvät nostolavakuormaajan voitelukohdat.

1. Kippauskoukku
2. Jatkesylinteri
3. Taittopuomin sylinteri
4. Ketjun kiinnitys
5. Taittopuomin sylinteri (x2)
6. Taittopuomi (x2)

7. Turvavaijerijärjestelmän sylinteri
8. Nostopuomin sylinteri (x2)
9. Nostopuomin sylinteri (x2)
10. Tukijalan sylinteri (x2)
11. Nostopuomi (x2)
12. Tukijalan sylinteri (x2)

Nostolavakuormaajan voitelukohdat on voideltava 200 käyttötunnin välein. Käytä alustarasvaa
NLGI 0 tai paksumpaa. Puristaa rasvaa kaikkiin voitelunippoihin pesun jälkeen.

33

Huolto ja kunnossapito | Voitelukohdat

VL10 – VL18 käyttöohje: 13152 painos 6 | 2018-07-27



Josajoneuvossa on keskusvoitelujärjestelmä, on tärkeää varmistaa sen toiminta 75 tunnin
välein. Lisäksi on tärkeää voidella kaikki voitelukohdat, jotka eivät sisälly
keskusvoitelujärjestelmään.

Nostolavakuormaajan huolto
Normaalin käytön aikana hydrauliöljy tulisi
vaihtaa seuraavasti:

l Mineraaliöljy - 2 vuoden välein

l Vihreä öljy - kerran vuodessa

JOAB suosittelee, että öljy vaihdetaan
syyskauden aikana.

Mineraaliöljyksi suositella hydrauliöljyä 32-
cst/40.

Jos käytät vihreää öljyä, käytä aina saman valmistajan samantyyppistä öljyä.

Öljynsuodatin on vaihdettava ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen jokaisen
öljynvaihdon yhteydessä.

Ilmansuodatin tulisi vaihtaa vähintään 2 vuoden välein tai tarvittaessa useammin.

Huoltomuistutustarra
JOAB-huoltomuistutustarra on kiinnitetty kuljettajan oven sisäpuolelle
muistuttamaan seuraavasta huollosta. Viereisessä esimerkissä
kehällä olevat numerot esittävät kuukausia.

Tarrasta puuttuu kuukausi nro 1 (tammikuu), joten seuraava huolto
on tammikuussa. Varmista, että nostolavakuormaaja huolletaan
tarranmukaisesti.

Huoltopaketit ja takuu
JOABilta voi tilata huoltopaketteja alla olevilla tiedoilla. Pidä aina tyyppikilven tiedot käsillä kun
otat yhteyttä. Katso "Tyyppikilpi", sivulla 4.

Osasto Yhteystiedot

Huolto ja varaosat JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050600

Pöytä 2: Huoltopaketit
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Osasto Yhteystiedot

Takuu JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050600

Tuotteet
JOABGöteborg,
Puhelin: +46 31-7050610, +46 31-7050612,
+46 31-7050686

Tekninen tuki JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050620, +46 31-7050688

Huolto JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050621, +46 31 7050687

Huolto JOABDalsRostock
Puhelin: +46 530-44450

Tekninen tuki JOABDalsRostock
Puhelin: +46 530-44455

Huolto JOABLessebo
Puhelin: +46 478-69081

Huolto JOABBotkyrka (Stockholm – South)
Puhelin: +46 873-25876

Tekninen tuki JOABTäby (Stockholm –North)
Puhelin: +46 873-25875

Huolto JOABTäby (Stockholm –North)
Puhelin: +46 863-08871

Pöytä 2: Huoltopaketit (Jatkoa)

Verkkosivuiltamme: www.joab.se voit tilata varaosia ja löydät lähimmän valtuutetun JOAB-
korjaamon.
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Tekniset tiedot

Alla ovat nostolavakuormaajan tekniset tiedot.

Tiedot Arvo

Vakiolavanmaksimitilavuus Noin 25m3

Suurin nostokyky

V10: 10 tonnia
V12: 12 tonnia
V14: 14 tonnia
V18: 18 tonnia

Suurin käyttöpaine 230 – 290 bar

Öljyvirtaus@ 1000 r/min 60 – 80 litraa

Hydrauliöljy: säiliön tilavuus 75 – 130 litraa

Hydrauliöljy. viskositeetti 32 cst

Pöytä 3: Tekniset tiedot

Yleistä
Seuraavat ominaisuudet ovat yhteisiä kaikille JOAB-nostolavakuormaajille:

l Nostopuomin ja taittopuomin sylintereitä syötetään keskusventtiilien kautta.

l Kaikissa hydraulisylintereissä on laakerointimännäntangon päässä.

l Tukijalkoja käytetään erikseen ja ne lukitaan hydraulisella lukolla.

l Kippauskoukku on paineilmakäyttöinen ja varustettu mekaanisella lukituslaitteella.
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Nostolavakuormaajan vianetsintä

Alla on yksinkertainen vianetsintäohje, jonka avulla voit tunnistaa nostolavakuormaajan
yleisimmät viat.

Vika Syy Toiminto

l Melua pumpusta. 1. Pumppu imee ilmaa.

2. Virheellinen
öljymäärä.

3. Pumppu on viallinen

1. Tarkista liitännät.

2. Tarkista öljymäärä.

3. Vaihda pumppu.

l Mikään ei toimi 1. Hätäpysäytysaktivoitu

2. Varoke/rele lauennut

1. Pysäytämoottori, vedä
hätäpysäytyspainike ulos ja
käynnistä uudelleen.

2. Vaihda varoke/rele

l Melua sylintereistä

l Nykivä hydrauliliike.

l Öljyä suihkuaa
säiliöstä.

1. Viallinen
männäntanko

2. Ilmaa
hydraulijärjestelmäss-
ä.

3. Pumpun venttiili tai
mäntä viallinen.

4. Säiliön öljytaso liian
korkea taimatala.

5. Pumppu imee ilmaa.

6. Säiliön ilmansuodatin
on tukossa.

1. Vaihdamännäntanko.

2. Tarkista, että imuputki on
tiivis.

3. Korjaa tai vaihda pumppu.

4. Säädä öljytaso.

5. Korjaa tai vaihda pumppu.

6. Vaihda suodatin.

l Huono nostokyky 1. Liian vähän öljyä
pumppuun

2. Öljynpaine liian
matala.

3. Vuotavat sylinterin
tiivisteet.

1. Tarkasta öljytaso.

2. Ota yhteyttä JOABiin.

3. Vaihda sylinterin tiivisteet.

l Tarkasta nostopuomin
juuttuminen.

1. Ketjulukko/vipu
juuttuu.

2. Ilmasylinterin
jousisarja katkennut.

3. Solenoidi juuttuu.

1. Irrota, voitele ja asenna

2. Vaihda jousisarja

3. Puhdista solenoidi. Vaihda se
tarvittaessa.

Pöytä 4: Nostolavakuormaajan vianetsintä
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Turvaohjeita

Nostolavakuormaajassa on useita varoitustarroja. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä
varoituksia. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai laitevaurioon.

Varmista, että tarrat ovat hyvässä kunnossa. Uusia tarroja voi tarvittaessa tilata JOABilta.

Turvallinen työskentelyetäisyys

Varmista, ettei nostolavakuormaajan työalueen lähellä ole
ketään. Vaara-alue on 8metriä joka suuntaan.

Nostolavakuormaajan työalue

Huolehdi siitä, ettei nostolavakuormaajan takana ole esteitä eikä
ihmisiä. Varmista, että auton perän ja esteiden/ihmisten välillä
on 10metrin etäisyys. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa
vakavaan tapaturmaan tai vahinkoon.

Liukastumisvaara

Huomaa, että nostolavakuormaajaa käytettäessä on olemassa
liukastumisvaara, joka voi aiheuttaa tapaturman.

Riippuva taakka

Älä seiso tai kävele riippuvan taakan alla. Sen putoaminen voi aiheuttaa
vakavan tapaturman tai kuoleman.

Puristumisvaara

Huomaa, että nostolavakuormaajaa käytettäessä on olemassa
puristumisvaara. Varmista ennen laitteiston käyttöä, ettei kukaan voi jäädä
puristuksiin tai loukkaantua.
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Yhteystiedot

Informaatio Tiedot

Osoite JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Ruotsi

Puhelin: 031-705 06 00

Faksi: 031-705 06 09

Sähköposti: info@joab.se

Kotisivu: www.joab.se

Huolto ja takuuvaatimukset
Lisätietoa huollosta ja takuuvaatimuksista on luvussa "Huoltopaketit ja takuu", sivulla 34.
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