
                      Käyttöohje 4-pilarinostin PL-FS40DU / PL-FS40D / ST-FS40D

Nelipilarinostin PL-FS40DU
PL-FS40D

ST-FS40D

Käyttöohje

1



                      Käyttöohje 4-pilarinostin PL-FS40DU / PL-FS40D / ST-FS40D

Varoitukset

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen nostimen käyttöä.

2. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

3. Käytä nostinta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

4. Nostimen valmistaja ei vastaa väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista.

Huomioitavaa

1. Nostinta saa käyttää vain asiantunteva henkilö.

2. Älä käytä nostinta liian kylmässä, kuumassa tai kosteassa ympäristössä. Kone tulee asentaa

etäälle vesihanoista, ilmankostuttimista ja lämmityslaitteista.

3. Nostin tulee suojata liialta pölyltä sekä kemikaaleilta

4. Ulkopuoliset henkilöt eivät saa oleskella nostimen lähellä sen ollessa toiminnassa.

5. Nostimen osia vaihdettaessa on käytettävä alkuperäisiä varaosia.

6. Maksiminostomäärää ei saa missään tapauksessa ylittää.

7. Ajoneuvoa ei tule nostaa tai laskea nostimella, jos sen kyydissä on henkilöitä.

8. Varmista,  että  nostimen  lähiympäristössä  ei  ole  roskia,  öljyä,  rengasrasvaa  tai  muuta

ylimääräistä tavaraa.

9. Sijoita  nostopisteet  ajoneuvon  valmistajan  suosittelemiin  kohtiin.  Nosta  nostinta  hieman

ylöspäin ja varmista, että ajoneuvo on tukevasti nostimen päällä. Tämän jälkeen voit nostaa

ajoneuvon työskentelykorkeuteen.

10. Joissakin  ajoneuvoissa  osien  poistaminen  voi  aiheuttaa  ajoneuvon  epätasapainoisuuden.

Tällöin ajoneuvo tulee tasapainottaa ennen sen nostamista nostimella.

11. Lukitse nostovarret huolellisesti ennen ajoneuvon nostamista.

12. Käytä työskennellessä asianmukaisia suojavarusteita ja työvälineitä.

13. Nostimen turvalaitteiden säätäminen tai poistaminen on ehdottomasti kiellettyä.

14. Tarkista  aina  ennen  nostimen  käyttöä,  että  hydrauliöljysäiliössä  on  tarpeeksi  soveltuvaa

hydrauliöljyä.

15. Sähkösyötön tulee kulkea turvakatkaisimen kautta. 

16. Sähköasennukset saa tehdä vain asiantunteva henkilö.

17. Nostimen melutaso käytön aikana ei ylitä 70 dB(A).

18. Kun muutat ajosiltojen välistä etäisyyttä ota kevennin siksi aikaa pois paikaltaan jotta kevennin

ei pääse tippumaan.
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1 Pakkauksen sisältö, kuljetus ja varastointi

Kaikki laitteelle suoritettavat toimenpiteet mukaan lukien pakkauksen purkaminen, kuljetus ja

käsittely saa suorittaa vain asiantunteva henkilö.

1.1 Pakkaus
Sisältö: Yhteensä 13 laatikkoa alla olevan listan mukaisesti. 

Pakkauslista: 

Laatikko Osa Määrä 

1 Hydrauliikkayksikkö 1 kpl

2. 3 Ajosillat 1 kpl kumpaakin 

4. 5 Etu- ja takapalkki 1 kpl kumpaakin

6 Pääpilari 1 kpl

7．8．9 Sivupilarit 3 kpl

10． Ajosillat 2 kpl

11． Stopparit 2 kpl

12． Pyöränkevennin 1 kpl

13． Lisäosalaatikko 1 kpl

Pakkauksen mitat
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1.2 Pakkauksen kuljettaminen

Pakkausta voidaan kuljettaa ja siirtää joko nosturilla tai trukilla, jonka paino on vähintään 2

tonnia. Valvo siirron aikana, että pakkaus liikkuu vakaasti eikä ole vaarassa pudota.Goods 

Tarkista pakkauksen ja sen sisällön kunto, ja että mukana ovat kaikki pakkauslistassa luetellut osat.

Kone on painava,  joten turvallisuussyistä  sen siirtäminen täytyy suorittaa koneellisesti,  ei

käsin.

                        货物吊装图

Pakkauksen nostaminen

1.3 Varastointi
Nostin ja sen osat tulee säilyttää joko sisätiloissa tai hyvin sateelta suojatussa ulkovarastossa. 

Säilytyslämpötila: -25℃~55℃.

1.4 Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen nostimen asentamista tai käyttämistä.

Säilytä  käyttöohje  tulevaa  tarvetta  varten  nostimen  läheisyydessä,  jotta  se  on  helposti

saatavilla.

Nostinta saavat käyttää vain asiantuntevat henkilöt, jotka ovat tutustuneet
sen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.

Valmistaja ei ota vastuuta nostimen ohjeiden vastaisesta käytöstä tai siitä aiheutuneista vahingoista. 
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Valmistaja  pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja  päivityksiä  käyttöohjeeseen teknologian

edistymisen myötä.
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2 Laitteen kuvaus

2.1 Ominaisuudet
- Matala käyttöpaine sekä useat turvalaitteet mahdollistavat turvallisen ja luotettavan käytön

- Liukulevyt takapyörille vakiona pyöränsuuntausta varten

- Ajosiltojen  välistä  etäisyyttä  voidaan  säätää  täydellisen  nelipyöräsuuntaustuloksen

saavuttamiseksi

- Paineilmahydraulinen  kaksipyöräkevennin,  jolla  voi  nostaa  auton  pyörät  ilmaan  akseli

kerrallaan

- Toimintavarma  mekaaninen  nostontasausjärjestelmä  teräsvaijereilla  varmistaa,  ettei  auto

pääse kallistumaan nostettaessa.

2.2 Asennuspaikka
Nostin asennetaan vähintään 100mm teräsbetonilattialle.

2.3 Rakenne
2.3.1 Nostimen runko
Koostuu pilareista, ajosilloista, kaksipyöräkeventimestä sekä etu- ja takapalkista.

2.3.2 Hydrauliikkajärjestelmä
Koostuu hydraulipumpusta, pumppumoottorista ja öljysäiliöstä. 

2.3.3 Ohjainyksikkö
Ohjainyksikössä on nostimen ohjaamiseen tarkoitettu käyttöpaneeli.

Nelipilarinostin on tarkoitettu ajoneuvojen nostamiseen. Se ei ole tarkoitettu
muuhun käyttöön, kuten maalaamiseen, eikä sen maksiminostomäärää saa
missään tapauksessa ylittää. 
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3 Tekniset tiedot

Malli PL-FS40D

Voimanlähde Paineilmahydraulinen

Maksiminostomäärä 4000KG

Maksimi nostokorkeus 1800mm

Ajosillan lepokorkeus 230

Ajosillan pituus 5080mm 

Ajosillan leveys 480MM

Nostoaika ≤50s

Laskuaika ≤50s

Kokonaisleveys 3470 mm

Kokonaispituus 6130mm 

Kokonaispaino 1200Kg

Virtalähde AC  400 tai 230V±5%  50Hz

Teho 2.2kw

Hydrauliikkaöljy 16L 

Kaksipyöräkeventimen suhteellinen 

nostokyky 

2000KG

Keventimen nostokorkeus 350mm

Kaksipyöräkeventimen nostoleveys 810－1130mm

Kaksipyöräkeventimen raideväli 810－920mm

Keventimen nostoaika ≤10S

Keventimen laskuaika ≤10S

Keventimen paino 100KG

Työskentely-ympäristön lämpötila 5-40℃

Työskentely-ympäristön ilmankosteus 30-95%　

Melutaso < 70dB

Korkeus merenpinnasta ≤1000M

Varastointilämpötila -25℃~55℃

9



                      Käyttöohje 4-pilarinostin PL-FS40DU / PL-FS40D / ST-FS40D

Nostimen mitat

Moottori:                                      Öljypumppu: 
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Teho ………………… 2.2kw

Jännite …AC 400 V ±5%

Virta……………… 400V:5A

        ………………230V:10A

Virran taajuus………… 50Hz

Limit No…………………… 4

Pyörimisnopeus……2800rpm/min

Liitännät …………… B14
Eristys taso……………F

Mottorin  kytkennät  on  esitetty  luvussa
6.6.  Moottori  pyörimissuunta  on
myötäpäivään. 

Malli…………………………P2.1

Tyyppi……………… Vaihdepumppu

Virtaus…………………2.1cc/r

Liitäntä………… Suora kytkentä
       

Ylivirtaus venttiili

Suositeltu työpaine ……210bar

Työpaine välillä … 150~300bar

Täytä  noin  16  L  V32  tai  V46  hydrauliöljyä

nostimeen. 
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4 Käyttövaatimukset

4.1 Asennustilan vaatimukset

Asennustilan kaavio

Asennustilan  lattian  tasaisuus  on  erittäin  oleellista  koneen  luotettavan  käytön

varmistamiseksi. 
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- Teräsbetonilattia, kuivumisaika vähintään 15 päivää
- Hio betonin pinta ja varmista että asennuspaikan
pohjan vahvuus ylittää 100 mm ja tasaisuus ≤5mm

-  Sähköliitäntä 400 V

Pyörän-
suuntau

s

Hydrauliikkayksikkö ja ohjainyksikkö
ovat kiinnitettyinä

tähän pilariin

Auton
ajosuunta
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4.2 Nostettavat ajoneuvot
Alla on esitetty nostimelle soveltuvien ajoneuvojen mitat.

                                         

Ajoneuvon pohjarakenne voi ottaa kiinni nostimeen. Ota tämä huomioon ajaessasi ajoneuvoa

nostimelle.

Nostimella voidaan nostaa myös erikoisajoneuvoja, kunhan maksiminostomäärää ei ylitetä. 
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5 Turvallisuusohjeet

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet läpi ennen nostimen käyttämistä!

Seuraavassa on esitetty erilaisia nostimen käyttöön liittyviä riskejä ja turvallisuusohjeita vahinkojen

välttämiseksi.  Nostimessa  on  monta  turvajärjestelmää,  joita  oikeaoppisesti  käyttämällä  nostin  on

erittäin turvallinen käyttää.  Nostimen vääränlainen käyttö, sen osien poistaminen tai muokkaaminen,

tai  turvaohjeiden  noudattamatta  jättäminen  vapauttavat  valmistajan  vastuusta  mahdollisesti

aiheutuneisiin vahinkoihin.

Nostin on tarkoitettu ajoneuvojen huoltamiseen. Nostinta ei saa käyttää esimerkiksi:

- Ajoneuvojen pesemiseen

- Henkilöiden nostamiseen

- Tavaroiden nostamiseen

- Hissinä käyttämiseen.

- Merkittävästi rikkoutuneiden ajoneuvojen nostamiseen tai sellaisten ajoneuvojen nostamiseen,

joiden renkaat ovat rikki tai pahasti epäsymmetriset.

Nostimen nousun tai laskun aikana sen turva-alueella oleskeleminen on kielletty (katso alla

oleva kuva). 

Vain  kun  ajoneuvo  on  nostettu  työskentelykorkeuteen  ja  nostin  on  vakaasti  paikoillaan

turvalukitus lukkiutuneena voivat ajoneuvoa huoltavat henkilöt mennä työskentelemään nostimen alle.

Nostimen turva-alue

Turvallisuusmerkinnät

Varoitus 

Huomioitavaa

 Nostimen sähköiset osat, joihin liittyy sähköiskun vaara.

5.1 Turvalaitteet
Kun ajoneuvo on nostettuna,  nostimen käyttäjän  tulee  ottaa  erilaiset  riskit  huomioon ja  kiinnittää
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huomiota niiden ennaltaehkäisemiseen. Nostimessa on toimintavarmat turvalaitteet, joiden käytöstä ja

toimivuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää turvallisuuden varmistamiseksi. 

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita nostinta käytettäessä:

- Kun nostin nostaa tai laskee ajoneuvoa, turva-alueella ei saa oleskella.

- Kun ajoneuvo on ajosilloilla,  ajoneuvon moottori  tulee sammuttaa ja käsijarru on laitettava

päälle.

- Ole tarkkana, että ajoneuvo on oikeassa kohtaa ajosiltoja (katso alla oleva kuva).

- Huolehdi, että nostettava ajoneuvo ei ylitä nostimen maksiminostomäärää tai maksimimittoja.

- Noston aikana ajosilloilla ei missään nimessä saa oleskella henkilöitä.

Riskitekijät noston aikana
Seuraavat turvalaitteet suojaavat käyttäjiä siinä tapauksessa, että nostimen kuorma on liian suuri tai

nostimen jokin mekaaninen osa pettää.

- Liian suuren kuorman tapauksessa hydraulipumpun ylipäästöventtiili avautuu ja palauttaa öljyn

tankkiin.

- Öljyputken rikkoutuessa tai tasausvaijerin katketessa vaijeria vastaava turvamekanismi estää

ajosiltaa kallistumasta.

                                                                    Vaijeririkon turvamekanismi

                                                                

                                                                Pääturvamekanismi

 Ylipäästöventtiili ja mekaanisen rikon turvamekanismit 

Pääturvamekanismi,  joka  on  ehdottomasti  pidettävä  hyvässä  kunnossa,  varmistaa  turvallisen

työskentelyn nostimen alla. 
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Turvalaitteiden muuttaminen tai käytöstä poistaminen on ehdottomasti kiellettyä!

Henkilöriskit

Käyttäjän tai muiden nostimen alueella työskentelevien henkilöiden potentiaalisista virheistä

aiheutuvat riskit.

Puristumisriski

Riski  jäädä  puristuksiin  koneen  osien  väliin  tai  alle,  jos  noston  aikana  oleskelee  tai

työskentelee henkilöitä nostimen turva-alueella. 

Iskujen riski

Nostimen lähellä työskenneltäessä käyttäjällä on riski lyödä itsensä koneen osiin. Tämä on

syytä  huomioida  erityisesti  silloin,  kun  nostin  on  suhteellisen  matalalla

työskentelykorkeudella.

Henkilöiden putoamisen riski

Nostimen päällä tai ajoneuvon sisällä oleskeleva henkilö voi pudota alas. Erityisesti noston tai

laskun aikana henkilöitä ei saa olla nostimen päällä tai ajoneuvossa.

Ajoneuvon liikkumiseen liittyvät riskit

Ajoneuvon voi liikahdella nostimella työskentelyn aikana.

Ajoneuvon putoamisen riski

Ajoneuvo  voi  pudota,  jos  sen  käsijarru  ei  ole  päällä,  sen  paino  ylittää  nostimen

maksiminostomäärän tai se ei ole standardien mukainen ajoneuvo.

Älä koskaan käynnistä ajoneuvon moottoria, kun se on nostimella. Älä jätä esineitä nostimen alle tai

sen liikkuvien osien läheisyyteen.

Liukastumisen riski

Liukastumisen riski on olemassa, jos työskentelytilan lattialla on kaatunutta öljyä tai muuta

ainetta.  Huolehdi  työskentelyalueen siisteydestä  ja  puhdista  mahdolliset  kaatuneet  aineet

heti.
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Sähköiskun vaara

Sähkölaitteiden tai niiden eristyksen pettäessä voi syntyä riski saada sähköisku koneesta. Älä

koskaan käytä vettä tai höyryä koneen puhdistamiseen, äläkä koskaan käytä liuottimia tai

maalia koneen ohjainyksikön lähettyvillä.

Huonon valaistuksen aiheuttamat riskit

Huolehdi  työskentelytilan  valaistuksesta,  jotta  huono  valaistus  ei  aiheuta  ongelmia

työskenneltäessä.

Käyttäjän täytyy pystyä tarkkailemaan nostimen toimintaa koko ajan käytön aikana.

Älä  koskaan  muokkaa  tai  poista  turvalaitteita,  tai  ylitä  nostimen
maksiminostomäärää!

On välttämätöntä  noudattaa  käyttöohjetta  nostinta  asennettaessa,
käytettäessä ja huollettaessa.
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6 Asennus

Nostimen  asennuksen  saa  suorittaa  vain  asiantunteva  henkilö,  joka  on  perehtynyt  alla

oleviin ohjeisiin.

6.1 Asennusvaatimukset
− Nostin  tulee  asentaa  alla  olevassa  kuvassa  määriteltyjen  etäisyyksien  päähän  seinistä,

pylväistä tai mahdollisista muista esteistä. Minimietäisyys seiniin on 1000 mm. Asennuksessa

kannattaa huomioida myös turvalliseen työskentelyyn tarvittava tila.

− Nostin tarvitsee virta- ja paineilmalähteen.

− Asennustilan korkeuden tulee olla vähintään 4000 mm.

− Asennus vähintään 100 mm teräsbetonilattialle, jonka tasaisuus on vähintään 5 mm.

− Nostin  voidaan  asentaa  sisätiloissa  mille  tahansa  pinnalla.  Pinnan  tulee  kuitenkin  täyttää

seuraavat vaatimukset:

◦ Pinnan tulee olla mahdollisimman tasainen. Kaadon tulee olla alle 10 mm/m

◦ Pinnan kantavuuden tulee olla enemmän kuion 250 kg/cm2, cement concrete

◦ Sementin vahvuus lattiassa tulee olla yli 100 mm. 

◦ Perustukset mitat tulee olla vähintään tolppien kohdalla 600x600x300 mm

− Asennustilassa tulee olla riittävän hyvä valaistus turvalliseen työskentelyyn.

                           安装位置图

Nostimen minimietäisyys seinistä ja katosta

On tärkeää tarkistaa nostimen kaikkien osien kunto ennen asennusta.

6.2 Etu- ja takapalkin asennus 
− Aseta etu-  ja takapalkki  asennuspaikoilleen lattialle.  Palkki,  jossa on kahvat,  tulee asettaa

ajoneuvon ajosuunnan puolelle siten, että asennusruuvien reiät jäävät vasemmalle ajoneuvon

ajosuunnasta katsottaessa.

− Aseta palkin alle 100-300mm puu- tai metallipalikat.

− Kahdeksan  nylonista  törmyksen  esto  kuutiota  tulee  asentaa  palkkien  päiden  sisä-  ja
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ulkosivulle (rako pystysuunnassa ulospäin).

6.3 Ajosiltojen asennus
Pääajosilta  tulee  nostimen  vasemmalle  puolelle  ja  toinen  ajosilta  oikealle  puolelle  ajosuunnasta

katsottaessa. Ajorampit tulevat ajoneuvon ajosuuntaa kohti.

− Aseta  pääajosilta  (sisältää  öljysylinterin)  paikoilleen  koloon  palkin  vasemmalla  puolella  ja

käytä asennuksessa apuna paineilmaa sylinterin alaosasta.

− Nostontasausvaijereiden asennukseen tarvitaan neljä henkilöä. Pääajosillan tasausvaijereita

vedetään kummastakin päästä (yksi pitkä ja yksi lyhyt vaijeri).

− Aseta nostontasausvaijeri kulkemaan hihnapyörien kautta etu- ja takapalkin kummankin pään

sisäpuolelle.

− Tasausvaijeri ei saa kiertyä. Lyhyempi vaijeri kulkee vasemmalla.

− Irrota tasausvaijerin päädyssä oleva mutteri ja samaan aikaa löysennä vaijeria niin, että saat

vedettyä  sen  palkin  sisälle.  Kun  olet  saanut  vaijerin  kulkemaan  palkin  läpi,  asenna  se 

hihnapyörälle ja aseta mutteri paikoilleen. 

− Kiinnitä  etu-  ja  takapalkki  pääajosiltaan  ja  kiristä  ne  ruuveilla  paikollaan.  Sivuajosiltaa  ei

tarvitse kiinnittää ruuveilla palkkeihin, jotta ajosiltojen välisen etäisyyden säätäminen onnistuu.

6.4 Tolppien asennus
− Irrota tolpan sisällä olevan turvakehikon ruuvi.

− Tolpat asennetaan etu- ja takapalkin päätyihin, joissa ne kiinnittyvät nylonisiin nostokelkkoihin.

− Aseta turvakehikko sille tarkoitettuun koloon.

Päätolppa sijaitsee ajosuunnasta katsottuna vasemmalla takana. Kun asennat muita tolppia

paikoilleen, huomioi tiimalasin mallinen aukko ylemmässä turvakehikossa osoittaa ulospäin.

- Asenna nostontasausvaijeri kulkemaan tolpan yläosassa olevan aukon kautta ja kiristä vaijerin

päässä oleva mutteri.

- Asenna ohjainyksikkö ja hydrauliikkayksikkö päätolppaan.

- Tarkista  ajoramppien  ja  nostotasojen  välinen  etäisyys  sekä  niiden  kohtisuoruus  toisiinsa

nähden. Tee tarvittat säädöt niin, että ajosillat ovat mahdollisimman samansuuntaiset.

6.5 Kaksipyöräkeventimen asennus
Säädä keventimen leveys ja aseta se ajosiltojen väliin liukukiskolle. Säädä ajosiltojen välinen etäisyys,

jotta kevennin liikkuu vapaasti kiskolla
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Kaksipyöräkevennin

6.6 Sähköliitäntöjen asennus
Sähköliitännät tulee kytkeä liitteenä olevan sähkökaavion mukaisesti. Sähköasennukset saa suorittaa

vain sähköalan ammattilainen.

                   

Kytke moottorin sähköt:

- Kytke ohjainkaapilta johdot U12#, V12# ja W12# moottorille. 

6.7 Hydrauliikkaliitännät
Suorita hydrauliikkaliitännät liitteenä olevan hydrauliikkakaavion mukaisesti.

Hydrauliikkaliitäntöjen kytkennän saa suorittaa vain ammattilainen.

Kiinnitä erityistä huomiota letkun liitosten suojaamiseen, ettei letkuihin pääse epäpuhtauksia,

jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriön.

Liitä  hydraulipumpun  korkeapaineletkut  käänteisventtiilistä  pääajosillan  öljysylinteriin.  Liitä

kaksipyöräkeventimen letku käänteisventtiiliin.

7 Käyttöönotto

Kun nostimen asennus on valmis, suorita seuraavat toimenpiteet

7.1 Hydrauliöljyn lisääminen
− Poista hydrauliöljysäiliön korkki ja täytä hydrauliöljysäiliö. Käytä V32 tai V46 hydrauliöljyä

− Varmista,  että  öljy  on  puhdasta  ja  huolehdi,  ettei  öljysäiliöön  tai  öljyletkuihin  pääse

epäpuhtauksia.

− Käynnistä nostin ja paina nostopainiketta. Tarkista, että moottorin pyörimissuunta on oikea ja

vaihda se tarvittessa.

7.2 Nostimen toiminnan tarkistaminen
− Käännä 3-tie-käänteisventtiili päänostimen asentoon (main machine).

− Paina nostopainiketta nostaaksesi nostimen 1000 mm korkeuteen maasta.

− Paina laskukahvasta nähdäksesi, että turvalukitus on paikoillaan ja toimii luotettavasti.

− Kiristä turvakehikon ruuvi
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− Käännä etupalkin turvalukituksen kahvaa ja laskukahvaa laskeaksesi nostimen alas.

                                      

                Fig. 23 Hydraulipumppu                      Fig. 24 Käyttöpaneeli

7.3 Kaksipyöräkeventimen toiminnan tarkistaminen

− Käännä käänteisventtiili keventimen asentoon (trolley).

− Paina nostopainiketta nostaaksesi keventimen noin 300 mm korkeuteen.

− Paina kahva nostaaksenisi kaksipyöräkevennintä. 

− Laske kevennintä laskukahvasta ja tarkista, että turvalukitus on luotettavasti paikoillaan.

7.4 Lattiakiinnitys
Nostin  kiinnitetään  teräsbetonilattiaan  kiila-ankkuripulteilla.  Betonin  tulee  olla  täysin

kuivunutta ennen kiinnitystä. 

- Säädä  palkkien  ja  ajosiltojen  samansuuntaisuus  sekä  tolppien  paikat  ja  kohtisuoruus

kohdilleen.

- Poraa  halkaisijaltaan  18  mm ja  syvyydeltään  120mm  reiät  lattiaan  tolppien  alaosan

kiinnitysosien reikien läpi. Puhdista reikä.

- Aseta pultit  reikiin paikoilleen kevyen vasaran avulla (ilman keskelle laitettavaa kiilaa. Kiila

laitetaan vasta, kun palkkien suoruus ja tasaisuus on säädetty kohdilleen).
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Pulttien kiinnitys

7.5 Tasaisuuden säätö
Tarkista nostimen kaikkien osien suoruus eri suuntiin vatupassilla tai vesiletkulla.

Tasaisuuden säätö

7.6 Turvakehikon säätö
Jos lattia on epätasainen, turvakehikon korkeutta säätämällä voidaan nostimen tasaisuutta säätää.

- Nosta nostin noin 1000 mm korkeuteen ja paina laskukahvasta lukitaksesi turvalukituksen.

- Löysytä  tolpan  alaosan  pultteja  ja  säädä  turvakehikon  korkeutta  yläosan  ruuvien  avulla

pystysuunnassa, jotta saat nostimen vaakasuoraan.

- Kun säätö on kohdillaan, kiristä ruuvit ja pultit.

- Lopuksi aseta kiilat kiila-ankkuripultteihin ja kiristä ne paikoilleen.

7.7 Nostontasausvaijerin säätö
- Nosta nostin noin 1000 mm korkeuteen.

- Tarkista vaakasuoruus ja säädä tolpissa olevien tasausvaijereiden päissä olevia muttereita.

- Lopuksi kiristä mutterit.

7.8 Nostimen testaaminen ilman painoa
- Käynnistä nostin ja käännä käänteisventtiili nostimen asentoon (main machine).

- Paina nostopainiketta nostaaksesi nostinta.

- Käännä laskukahvasta ja turvalukituksen kahvasta laskeaksesi nostinta alaspäin.

- Paina laskukahvaa kertaalleen, jolloin turvalukitus lukkiutuu.
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- Tarkkaile, että nostin nousee vakaasti ja turvalukitus lukittuu luotettavasti paikalleen. Tarkista

myös, ettei öljyä vuoda mistään letkuista.

Testaamisen aikana nostimen päällä tai lähellä ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä
tai esineitä. 

7.9 Kaksipyöräkeventimen testaaminen

- Paina nostopainiketta, jolloin kevennin nousee.

- Kääntämällä laskukahvaa ja turvalukituksen kahvaa kevennin laskeutuu.

- Painamalla laskukahvasta kertaalleen turvalukitus lukittuu.

- Tarkkaile, että kevennin nousee vakaasti ja turvalukitus lukittuu luotettavasti paikalleen.

7.10 Nostimen testaaminen painon kanssa                                                
- Aja nostimelle ajoneuvo, jonka paino ei ylitä nostimen maksiminostomäärää. Jätä ajoneuvo

nostimelle ilman ajajaa tai muita henkilöitä.

- Käännä käänteisventtiili nostimen asentoon (main machine).

- Paina nostopainiketta ja tarkkaile, että nostin nousee vakaasti.

- Tarkkaile, että nostimesta tai hydraulipumpusta ei kuulu epäilyttäviä ääniä.

- Paina laskukahvasta kertaalleen ja tarkista, että turvalukitus lukittuu luotettavasti paikalleen.

7.11 Kaksipyöräkeventimen testaaminen painon kanssa
- Liikuta kaksipyöräkevennin paikoilleen ajoneuvon alle ja aseta siihen kumisuojus.

- Nosta kevennintä ylös ja tarkkaile, että se nousee vakaasti.

- Laske kevennintä ja varmista, että turvalukitus lukittuu.

Jos testauksen aikana nostimen toiminnassa ilmenee mitään epäilyttävää, sammuta nostin

ja testaa se uudestaan, kun mahdollinen vika on korjattu.

7.12 Ajosiltojen välisen etäisyyden säätäminen
- Kun muutat ajosiltojen välistä etäisyyttä ota kevennin siksi aikaa pois paikaltaan jotta kevennin ei

pääse tippumaan. 

- Ajosiltojen leveyttä tulee säätää ainoastaan nostimen ollessa ala-asennossa sekä nostimen ollessa

tyhjä.
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8 Käyttö

Vain koulutuksen saaneet henkilöt saavat käyttää laitetta.

Huomioitavaa

− Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että nostimen ympärillä tai alla ei ole ylimääräisiä

esineitä.

− Nostimen noston  ja  laskun aikana nostimen turva-alueella,  sen alla  tai  sen päällä  ei  saa

oleskella henkilöitä.

− Nostimella ei saa nostaa maksiminostomäärän ylittävää painoa.

− Aseta kaksipyöräkeventimen kumisuojukset paikoilleen.

− Ennen laskemista, nosta nostinta ensin hieman ylös ja tarkista että mekaaninen turvalukitus

aukeaa. Tämän jälkeen nostin laskeutuu kääntämällä laskukahvasta.

− Kun lopetat työskentelyn, laske nostin alimpaan asentoon,  aja ajoneuvo pois nostimelta ja

sammuta virta.

− Kun muutat ajosiltojen välistä etäisyyttä ota kevennin siksi aikaa pois paikaltaan jotta kevennin

ei pääse tippumaan. 

      

 
 

Hydraulipumppu ja ohjainyksikön käyttöpaneeli

8.1 Nostimen nostaminen
− Aseta käänteisventtiili nostimen asentoon (main machine).

− Painamalla nostopainiketta pumppu käynnistyy ja ajosillat nousevat.

− Vapauttamalla nostopainikkeen pumppu pysähtyy ja nostin lakkaa nousemasta.

8.2 Nostimen laskeminen
− Kääntämällä laskukahvaa ja turvalukituksen kahvaa ajosillat laskeutuvat.

− Vapauttamalla kahvan lasku pysähtyy.

− Kun  mekaaninen  turvalukitus  on  päällä,  nosta  nostinta  ensin  hieman  ylöspäin,  jotta

turvalukitus aukeaa, ja laske nostin sitten painamalla laskukahvasta.

− Painamalla laskukahvasta kerran mekaaninen turvalukitus asettuu seuraavaan pykälään ja

nostin lukittuu.

23

Virtakatkaisin Virran merkkivalo

Nostopainike



                      Käyttöohje 4-pilarinostin PL-FS40DU / PL-FS40D / ST-FS40D

Varmista  aina  ennen  työskentelyn  aloittamista,  että  turvalukitus  on  lukittunut
paikoilleen. 

8.3 Kaksipyöräkeventimen nostaminen
− Käännä käänteisventtiili keventimen asentoon (trolley).

− Painamalla ja vapauttamalla nostopainikkeen kevennin nousee.

Kevennin  nousee  nopeasti,  joten  sitä  ei  voi  nostaa  painamalla  nostopainiketta  pohjassa

pitkän aikaa. Painamalla ja vapauttamalla painikkeen voit kontrolloida nostonopeutta.

8.4 Kaksipyöräkeventimen laskeminen
− Kääntämällä  laskukahvaa  ja  nostamalla  keventimen  turvalukitusta  yhtä  aikaa  kevennin

laskeutuu.

− Jos turvalukitus on lukittuna, nosta kevennintä ensin hieman ylös vapauttaaksesi lukituksen ja

laske se sitten kääntämällä laskukahvasta.

                            

9 Huolto

Koneen huollon saa suorittaa vain asiantunteva henkilö.

− Öljyä koneen pyörät ja nivelet kerran viikossa.

− Voitele liikkuvat osat mukaan lukien turvalukitus ja tasausvaijerit kerran viikossa.

− Tarkista, säädä ja voitele ns. löysän köyden raja mekanismi kerran viikossa

− Pura liukulevyt kerran vuodessa ja voitele/rasvaa niiden mekanismit

− Vaihda hydrauliöljy kerran vuodessa. Poista vanha öljy ja laita tilalle uutta suodatettua öljyä.

Huolehdi, että öljyntaso on aina riittävä.

− Tarkista teräsvaijereiden kuluneisuus kerran kolmessa kuukaudessa ja vaihda kuluneet osat

tarvittaessa uusiin.

− Voitele hihnapyörät/vaijerin mekanisimin pyörät kerran puolessa vuodessa.

− Tarkista turvamekanismien toimivuus joka päivä!
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10 Vianmääritys

Koneen vikojen korjaamisen saa suorittaa vain ammattilainen.

Vika Syy Ratkaisu

Moottori ei 

pyöri 

painettaessa 

nostopainiketta

① Kone ei saa virtaa.

Tarkista sähkönsyöttö ja sähköliitännät.

② AC-liitin moottorissa ei ole 

kytketty 

Moottorin  pitäisi  pyöriä  kun  painetaan  kontaktori.

Tarkista  piiri.  Jos  moottori  ei  pyöri  kontaktorilta,  on

kontaktori vaihdettava.

③Rajakytkimellä  tapahtuu

vikatilanne 

Tarkista  rajakytkimen  liitännät  SQ1  ja  SQ2.  Jos

liitännät ovat kunnossa , vaihda rajakytkin.

④ Painike on vaurioitunut 

Tarkista painikkeen kontaktipinnat ja johdotukset.

Moottori pyörii, 

mutta nostin ei 

nouse 

painettaessa 

nostopainiketta

① Moottori  pyörii  väärään

suuntaan.

Vaihda voimavirta moottorin kytkentä.

② Nostin  nousee  kevyellä

kuormalla, mutta ei raskaalla.

Laskuventtiilissä on likaa, puhdista laskuventtiili. Nosta

ylivuotoventtiilin paineasetusta. (säädä nostotehoa)

③ Hydrauliöljyä  ei  ole

riittävästi. 

Lisää hydrauliöljyä. 

Nostin ei 

laskeudu 

käännettäessä 

laskukahvaa

① Mekaaninen turvalukitus ei

ole auennut. 

Nosta nostinta ensin hieman ylös, kunnes turvalukitus

aukeaa, ja laske se sitten alas. 
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②  Väärä  toiminta  johtanut

turvakehikon vaurioitumiseen,

Tarkista turvakehikko ja sen toiminta ja pyri olemaan

vaurioimatta osia. 

Öljyvuoto ① Löystynyt letkuliitäntä

Tarkista ja kiristä letkuliitännät
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11 Sähkökaavio

                             

Peruskytkentäkaavio

Kytkentäkaavio ohjainyksikön kanssa
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12 Hydrauliikkakaavio 

 

Alkuperäinen käyttöohje
28

1 Moottori 7 Ohjaus venttiili (Throttling valve)
2 Suodatin 8 Öljy säiliö
3 Moottorin vaihteisto 9 Sylinteri
4 Yksisuunta venttiili(One-way valve) 10 Hydrauliletku
5 Ylivuoto venttiili (Overflowing valve) 11 Hydraulipaineen mittauspiste
6 Lasku venttiili (Descent valve)
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