PAKTAŞ PLATFORM KALDIRMA VE TAŞIMA
MAKİNELERİ SAN. VE TİC. AŞ.

PTCEY-184 KULLANMA KILAVUZU

DİKKAT!
Bu platform, elinizde bulunan kullanma kılavuzu
okunmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
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MEHMET ŞEN ve Y.Mak Müh. AYLA ŞEN’in sahipleri olduğu PAKSAN İthalat-İhracat
Ltd. Şti. ve UZAY Platform Kiralama A.Ş.’nin yanında Yüksekte Çalışma Platformları
üretmek üzere faaliyet gösteren bir grup firmasıdır.
1981 yılında ilk defa yüksekte çalışma platformları üretmeye başlayan ve çok
çeşitli çalışma platformların tasarım ve imalatını 2000 yılına kadar bir başka firma
ortağı olarak yürüten ekibimiz ortaklık ayrılığı dolayısıyla Paktaş Platform Kaldırma ve
Taşıma Makineleri San. Tic. Ve AŞ. ile yola devam etmektedir.
Firmamız, ISO 9001-2008 Kalite Güvence Sistemi Belgesi, CE Sertifikaları ve TSE
İmalat yeterlilik belgelerine sahiptir. 1981’den günümüze yaklaşık 1800 adet, çok
çeşitli çalışma platformlarının tasarım, proje ve imalatına attığımız imzalarda
oluşan deneyimlerimizi müşterilerimizin gelişen ve değişen yüksekte çalışma
platformları ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmaya devam etmekteyiz.
Hizmet ettiğimiz başlıca sektörler ;
Tedaş Müesseseleri, Sanayi Kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Devlet Hava
Meydanları, Rafineri ve Petrol Tesisleri, Belediyeler ve İtfaiye Teşkilatları,Reklam
ve Temizlik Firmaları, Tersaneler, İnşaat ve Boya Firmaları, Çelik Konstrüksiyon
Firmaları, Klima – Havalandırma –Aydınlatma Elektrik tesisat Firmaları ve İnşaat
Firmalarıdır.
Saygılarımızla.
Mak. Müh. MEHMET ŞEN
Y. Mak. Müh. AYLA ŞEN
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KALİTE POLİTİKAMIZ


Müşterilerimizin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek şekilde isteklerini
anlamak ve zamanında doğru bir şekilde karşılamak.



Firmamızın bir bütün olarak hizmet ve ürün kalitesini yükseltmek için ekonomik ve
teknik olarak sürekli gelişme kavramını benimsemek ve sürdürmek.



Tüm çalışanlarımızın teknik ve sosyal becerilerini geliştirmek için gerekli eğitimleri
almalarını sağlamak.



Müşterilerimizin isteklerini daha uygun ortamlarda kaliteli olarak sağlamak,
çalışanlarımızın ve çevrenin sağlığını korumak amacıyla fiziki altyapılarımızı
geliştirmek.
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SINIRLI GARANTİ

Paktaş Platform, kendisinin ürettiği ve sattığı her yeni makinenin müşteriye teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile malzeme ve
işçilik kusurlarından muaf olmanızı ve 10 yıl süre ile yedek parça teminini garanti eder. Paktaş Platform Bakım Departmanı
tarafından yapılan inceleme üzerine kusurlu bulunan kısımlar Paktaş Platform tarafından özel hoşgörü ile ücretsiz olarak yenisiyle
değiştirilecek veya tamir edilecektir. Bir sözleşmeyle belirtilmediği sürece periyodik bakımlar müşterinin sorumluluğundadır,
ücrete tabidir.
Paktaş Platform Bakım Departmanı garanti süresi boyunca herhangi bir olası garanti durumunda 48 saat içersinde
bilgilendirilmelidir. Garantili tamir veya değişimi gerçekleştirecek personel herhangi bir garantili tamir veya değişim
gerçekleştirmeden önce Paktaş Platform Bakım Departmanı’ndan özel onay edinmelidir.
YEDEK PARÇA GARANTİSİ

Paktaş Platform tarafından yapılan veya satılan her yedek parça, parçanın üzerine yerleştirildiği makinenin normal garanti süresi
haricinde “Sınırlı Garanti’ye” tabi değildir.
BU GARANTİ HARİCİ OLANLAR VE PAKTAŞ PLATFORM’UN GARANTİ ETMEDİKLERİ:

1. Paktaş Platform malzeme temin firmaları tarafından üretilen, firmaların kendi garantilerini sağladığı makine, motor, lastik, akü
vb. donanımlar Paktaş Platform tarafından ayrıca garanti edilmemektedir. Fakat Paktaş Platform bu tür garanti şartlarının
sorumluluğunu üstlenmektedir.
2. Paktaş Platform, kendi Mühendislik ve/veya Bakım Departmanı’nın yazılı onayı olmadan yapılan müdahale ve/veya değişiklik
nedeniyle ürününün veya herhangi bir kısmının stabilite, emniyet veya hizmet ömrü ters etkileniyorsa, Paktaş Platform
fabrikasının dışında değiştirilen ürünleri garanti etmemektedir.
3. Paktaş Platform hor kullanma, hatalı bakım veya kazaya maruz kalan ürünleri garanti etmemektedir. “Hor Kullanma” fabrikada
değer biçilen maksimum yük kapasitesi veya hızlarını aşan kullanımı kapsamaktadır fakat bununla sınırlı değildir. “Hatalı
Bakım” kullanma, bakım ve yedek parça kılavuzlarının içerdiği tavsiyeleri takip etmemeyi kapsamaktadır fakat bununla sınırlı
değildir. Paktaş Platform hidrolik yağ, filtreler ve yağlamayı içeren fakat bununla sınırlı olmayan normal bakım, hizmet ayarları
ve değiştirmeden sorumlu değildir.
4. Paktaş Platform, herhangi bir üründe yer alan parçaların normal aşınmasını garanti etmemektedir. Bileşende yer alan
kısımların normal aşınması kum püskürtme uygulaması gibi makinenin kullanılacağı uygulama veya ortam tipine göre değişir.
5. Paktaş Platform, herhangi bir kimyasal veya aşındırıcı maddeye direk temasa eden ürünleri garanti etmemektedir.
6. Paktaş Platform, makineyi bir onarım tesisine taşıma maliyeti, makinenin aksaklık süresi, işçilerin kayıp zamanı, kayıp
siparişler, kayıp kira geliri, kaybedilen kar veya artan maliyeti kapsayan fakat bununla sınırlı olmayan, herhangi bir parça veya
donanım kusuruyla ilişkili önemli veya önemsiz masraf, kayıp veya hasarları garanti etmemektedir.
7. Paktaş Platform, yetkili kişi tarafından, zamanında ve doğru şekilde yapılmayan periyodik bakımlardan kaynaklanan arızaları
garanti etmemektedir.
8. Müşterinin tesislerinde yapılacak müdahalelerde, personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konularında uygun çalışma ortamının
sağlanması ve bakım personelinin sorumluluğu müşteriye aittir. Yetersiz ve/veya Hatalı iş sağlığı ve iş güvenliğinden kaynaklı
doğabilecek hukuki ve cezai durumları Paktaş garanti etmemektedir.
9. Ayrıca Türkiye sınırları dışında garantiye giren servis hizmetlerinde yalnızca malzeme garantisi sağlamaktadır, diğer tüm
masraflar alıcıya aittir.
Paktaş Platform Genel Müdürü, Mühendislik Müdürü, Satış Müdürü veya Pazarlama Müdürü tarafından yazılı olarak ayrıca
değiştirilmedikçe bu garanti, Paktaş Platform’un ifade edilen ya da ima edilen beyanları ve sorumluluklarının yerine geçmektedir.
PAKTAŞ PLATFORM BU SINIRLI GARANTİ TANIMLAMASININ HARİCİNDEKİLERİ GARANTİ
ETMEMEKTEDİR. SATILABİLİR OLMA VEYA ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK KONUSUNDA HİÇBİR
GARANTİ İMASINDA BULUNMAMAKTADIR VE BU YOLLA KİŞİ VEYA MAL HASARINA YOL AÇAN FAKAT
BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN ÖNEMLİ VEYA ÖNEMSİZ HASARLARA AİT HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL
ETMEMEKTEDİR.
Müşteriler tüm garanti taleplerini Paktaş Platform Bakım Departmanı’na iletmelidirler.
OKUDUM, ANLADIM
AD & SOYAD
İMZA
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BÖLÜM-1
GİRİŞ
Bu kılavuz, YSİP (Yükseltilebilir Seyyar İş Platformu)
‘un güvenli ve uygun kullanımı için bilgiler sağlamaktadır
ve bazı bilgiler makine üzerinde olmayan opsiyonlara
gönderme yapmaktadır. Havai platformu iş esnasında
kullanmadan önce bu operatör kullanma kılavuzunu
okuyun ve kavrayın.
Bu kılavuzun ilave kopyaları Paktaş Platformdan
istenebilir. Doğru kılavuzun size ulaştırılması için
kılavuzun ön kapağındaki seri numarasını firmamıza
bildiriniz.
Bu kılavuzdaki bilgiler yayınlanma tarihindeki en son ürün
bilgisine dayanmaktadır.
Paktaş Platform herhangi bir zamanda zorunluluk
olmadan ürün değişikliklerini yapma hakkını saklı
tutmaktadır.

Tehlike!
 YSİP elektriksel olarak izole edilmemiştir. Enerji yüklü
bir iletkenle havai platform arasında yetersiz açıklıktan
veya temastan ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir.
 Bölüm 2.’deki “Minimum Güvenli Yaklaşma Mesafesi”
kısmında belirtilen mesafeden daha yakına
yaklaşmayın.
 Tüm iletkenler enerji yüklüymüş gibi davranın.
 Elektrik kablolarının sarkmasını ve havai sepetin
sallanmasını hesaba katın.
 Sepet, bom veya havai platformun herhangi bir kısmı
yüksek gerilim elektrik iletkenine temas ederse,
makinenin tamamı elektrikle yüklenebilir.
 Bu gerçekleşirse, makinenin üzerinde olduğunuz gibi
kalın ve başka bir yapı veya cisme dokunmayın. Bu;
yeri, bitişik binaları ve havai platformun parçası
olmayan diğer nesneleri kapsamaktadır.
 Böyle bir temas ölüm veya ciddi yaralanmalarla
sonuçlanan elektrik şok tehlikesi yaratarak sizin
bedeninizi diğer nesneye karşı iletken yapabilir.
 Havai platform elektrik yüklü bir iletkene temas
ederse, havai platformun operatörü civardaki yer
personelini uzak durması için uyarmalıdır. Bedenleri
ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanan elektrik şok
tehlikesi yaratan elektriği iletebilir.
 Elektrik kesilinceye kadar havai platforma yaklaşmayın
veya sepeti terk etmeyin.
 Havai platform, bomlar veya havai platformun

herhangi bir kısmı bir yüksek gerilim elektrik iletkeni ile
temas halindeyken veya böyle bir temas tehlikesi
yakınken, kuleden platformu yönetmeye kalkışmayın.
 Havai platformun üzerindeki veya yakınındaki
personel, elektrik yüklü bir iletkenle temasın ölüm veya
ciddi yaralanmalarla sonuçlanacağını bilerek elektrik
tehlikesinin sürekli farkında olmalıdır.

1.1 YSİP Nedir?
YSİP ’lar, genel mantık itibari ile basınçlı, hidrolik yağ
tahrikli silindirlerin, platform uzuvlarını hareket ettirmesi
ve yükseltmesi mantığı ile çalışan, personel, alet ve
materyalleri çalışma istasyonuna yükseltmek için
kullanılan, bom destekli kaldırma-çalışma makineleridir.

1.2 Standart Özellikleri
 Yüksek mukavemetli sacdan imal edilmiş bomlar
 24V. DC besleme voltajı, 640 Ah/h traksiyoner akü
 200kg kaldırma kapasitesi
 350⁰ (±180⁰) kule dönüşü
 Jantlı tip 4 adet dolgu teker
 Hidrolik otomatik sepet dengeleyici sistem
 2 adet hidrolik motor (Frenli)
 Yürüyüşte ani patinaj sistemi
 %20 eğim tırmanabilme
 220V.AC 100amp /h şarj cihazı
 Alüminyum sepet
 Sepette aydınlatma lambası
 Kuleden ve sepetten kullanma olanağı
 Çalışma esnasında uyarı kornası
 Şasiden lift, sepetten lift ve yürüyüş fonksiyonlarını
kullanma
 Acil durumda kullanım için el pompası
 Kumanda panolarında acil durdurma butonları
 Hidrolik sistemde;
1. Hortum patlamalarına karşı yük tutma ve ikiz
kilitleme valfleri,
2. Basınç yükselmelerine karşı basınç emniyet
valfi,
NOT: Havai platformda hortum patlamalarına ve enerji
kesintilerine karşı platformun aniden kapanmasını
önleyecek şekilde her silindir-piston mekanizmasında yük
tutma valfleri bulunmaktadır.
Havai platform güvenlik öznitelikleri içersinde imal
edilmiş ve Paktaş Platform spesifikasyonlarına ve
endüstri standartlarına uygunluk için fabrika testinden
geçirilmiştir. Fakat yükseltici havai platform eğitimsiz
veya dikkatsiz bir operatörün elinde potansiyel tehlike
arz edebilir.
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1.3 Platform Ana Görünüşleri

Şekil 1 YSİP Yan Görünüş

Şekil 2 YSİP Ön Görünüş

 Ölçüler milimetre olarak dikkate alınacaktır.

1.4 Platform Çalışma Diyagramı
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1.5 Platform Teknik Özellikleri

PTCEY-184
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çalışma Yüksekliği (m)

18

Maksimum Sepet Yüksekliği (m)

16

Yatayda Erişim (m)

7

Platform Uzunluğu (m)

5,8

Platform Genişliği (m)

1,8

Platform Yüksekliği (m)

2,25

Platform Kapasitesi (kg)

200

Kule Kumanda Sistemi

Oransal

Sepet Kumanda Sistemi

Oransal

Platform Ağırlığı (kg)
Güç Sistemi
Akü Kapasitesi

4600
Elektrik Motoru
640 Ah /24 V.DC. (12V x2adet)

Şarj Cihazı ( Redresör )

100 Ah

Çalışma Meyli
Sepet Boyutları (mm)

1.6 Güvenlik Uyarı İşaretleri
Güvenlik ikaz sembolü, bu kılavuz boyunca, tehlike,
uyarı ve dikkat açıklamalarını göstermek için
kullanılmıştır. Kişi yaralanması ve mal zararı ihtimalini
azaltmak için bu açıklamaları izleyin. Tehlike, uyarı ve
dikkat terimleri, açıklamalar izlenmediği takdirde
meydana gelebilecek personel yaralanması ve mal
zararının çeşitli derecelerini göstermektedirler.

3⁰
(750x1400x1150)

durumları gösterir.

Dikkat
Kaçınılmadığı zaman hafif veya orta şiddette
yaralanmalara yol açabilecek potansiyel tehlikeli
durumları gösterir.
Not: Havai platform kullanımına yardımcı olmak amacıyla,
özel bilgiler veya yardımcı ipuçları sağlamak için kullanılır.
Tehlikeli durumlara işaret etmez.

Tehlike
Kaçınılmadığı zaman ölüm veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanacak yakın tehlikeli durumları
gösterir. Bu işaret çok uç durumlarda kullanılacaktır.

Uyarı!
Kaçınılmadığı
zaman
ölüm
veya
ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli

Dikkat
Havai platform güvenlik öznitelikleri içersinde
imal edilmiş ve Paktaş Platform spesifikasyonlarına ve
endüstri standartlarına uygunluk için fabrika testinden
geçirilmiştir. Fakat havai platform eğitimsiz veya
dikkatsiz bir operatörün elinde potansiyel tehlike arz
edebilir.
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Tehlike!
Havai platform eğitimsiz veya yetkisiz personel
tarafından kullanıldığında kaza potansiyeli artar. Bu tür
kazalar ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. İş
üzerinde sepeti kullanmadan önce bu kılavuz ve makine
üzerindeki plakalarla çıkartmalardaki açıklamaları
okuyup anlayın.
 Platformların eğitimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılması yasaktır.

kumandası üzerindeki anahtarı orta konumuna
getirerek sistemi kapalı konuma getiriniz.
 Platformu kullanırken sepet kumanda paneli
üzerindeki joystick’i gerektiği kadar hareket ettirin,
ani ve darbeli hareketlerden kaçınınız.
1.9 Kullanıcı Yükümlülükleri
Havai platformun tüm mal sahipleri ve kullanıcıları
bu kılavuzu okuyup anlamalı ve tüm uygulanabilir
düzenlemelere
uymalıdır.
Ulusal
güvenlik
düzenlemelerine uyma konusunda esas sorumluluk mal
sahibi ve onun çalışanlarına aittir.

Eğitim esastır ve nitelikli bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. İş esnasında kullanmadan önce
teorik ve pratik kullanımda ustalaşın. Havai platformun
herhangi bir fonksiyonunu gerçekleştirmek için eğitimli ve
yetkili olmalısınız. Havai platformun kullanımı makine
tarifi kapsamında olmalıdır.
Operatör, imalatçı açıklamaları ve uyarıları ile işveren
veya yasaların koyduğu düzenlemeler ve güvenlik
kurallarına uymakta yüksek sorumluluk taşımaktadır.

1.10 Akü Şarjı Ve Kullanma Talimatı

1.7 Platform Adlandırma

 Şebeke fişini prize takın. (şebeke kablosu kesinlikle
topraklı olmalıdır).
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Akü Şarjı
Eğer akü herhangi bir nedenle tamamen veya
kısmen deşarj olmuş ise, şarj edilmelidir. Şarj süresi şarj
sistemine göre değişir. Akümülatörler boşalan akımın %
105-120‘ si kadar doldurulmalıdır. Şarj sonunda birer saat
ara ile arka arkaya son iki okumada, yoğunluk ve voltajda
önemli bir değişiklik meydana gelmediğinde şarj kesilir.

BOM SAYISI
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
YÜRÜYÜŞLÜ
EKLEMLİ
ÇİFT
TELESKOPİK PLATFORM

Şekil 3.1 Redresör

 Akü su seviyesi ve akü şarj durumu kontrol edilmelidir.
 Akü su seviyesi, kapaklar açıldığında görülen plakaların
üst kısmına kadar olmalıdır.

PAKTAŞ

1.8 Operatör İçin Pratik Bilgiler:
Platformu kullanacak olan operatör günlük kullanım
sırasında;
 Platform çalışır konumda ve teleskopik bom açık ise
önce teleskopik bomu toplamaya(iş sonrası) başlayın.
 Platformun kule dönüşü sağ ve sola doğru ±180 olarak
sınırlandırılmıştır. Bu sınırların dışına çıkmaması bir
arıza sebebi değildir.
 Platformun, herhangi bir nedenle çalışmasına ara
verilecekse ( öğle yemeği, çay molası vb. gibi ) kule

Akü Kapasitesi
 Akü % 20 seviyeye geldiğinde platform alarm
vermektedir, bu durumda fazla kullanımdan kaçınılıp
akü mutlaka şarja bağlanmalıdır.
 Makine kullanılmadığında, sistemi devreden çıkarmak
için, tercih anahtarını kapalı konuma alın ( Şekil 5,1 ).
 Elektrolit seviyesi kontrolü tam yapılıp en az 30 dk.
dinlenmiş aküde yapılmalıdır. Zira kaynama nedeni ile
olabilecek yükselme sizi yanıltabilir. Gerekli ise saf su
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veya iyonu giderilmiş su ile doldurulup 30 dk. süre ile
kaynayacak seviyede şarj yapın.

Uyarı!
Otomatik şamandıra sistemi veya el ile yapılan su
ilaveleri, mutlaka şarj öncesinde yapılmalıdır.
Kullanım Hataları
 PAKTAŞ ile teması gerektiren hususların yerine
getirilmemesi.
 Şarj esnasında akım limitlerinin aşılması.
 Elektrolit seviyesinin istenen sınırlar içinde olmaması.
 Akım ve voltajların akünün şarjını sağlayamayacak
kadar düşük olması.
 Platform akülerinin bir haftadan uzun süre şarja
bağlanmaması
 Akülerin müsaade edilebilir sıcaklıkların üzerinde
çalıştırılması.
 Stoklama şartlarına uygun olmayan bekletmeler.
 Yukarıda
bahsedilen
hususlara
uyulmaması
neticesinde akülerde kalıcı hasarlar meydana
geleceğinden daha sonra belirtilen şartlara uyulması
hatalı kullanımı ortadan kaldırmaz.
Not: Kullanım hataları görülen aküler garanti kapsamı
dışındadır.

Uyarı!
Sülfürik asit aşındırıcıdır. Akü üzerinde çalışırken
daima koruyucu teçhizat, özellikle kaynak gözlüğü
kullanın. Eğer asit deriye değmiş ise bol su ile yıkayın.
Asit göze kaçmış ise bol su ile yıkamanın hemen
arkasından bir doktora başvurun. Dökülmüş sülfürik
asit, bol su veya soda solüsyonu ile temizlenmelidir.

Uyarı!
Kurşun bileşikleri zararlıdır. Yemek yemeden önce
ve akü üzerinde çalıştıktan sonra daima ellerinizi
dikkatle yıkayın.

Uyarı!
Hücreler patlayıcı oksi-hidrojen gazı içerirler.
Hücreler çevresinde asla çıplak ateş veya akkor bir
madde kullanmayın.

Dikkat!
Eğer bağlantılar korunmasız ise kısa devre riski
vardır. Daima izole edilmiş alet takımı kullanın. Servis
dışı kalan bataryalar tam şarjlı olarak beklemeye
alınmalı üzerleri temiz ve kurulanmış olmalıdır. Serviste
veya beklemelerde akü içine yabancı madde
girmemelidir. Çalışma ortamının gerektirdiği sıklıkta
buşon deliklerinin temizlenmesi gerekmektedir.
NOT: Akü %20 seviyeye geldiğinde akü mutlaka şarja
bağlanmalı. Bu seviyenin altında akü kesinlikle
kullanılmamalıdır.
NOT: Platform akülerinin en az haftada bir kez şarja
bağlanması ve tamamen doldurulması gerekmektedir.

BÖLÜM-2
GÜVENLİK

Dikkat!
2.1 İkaz Talimatları
 Yetkili kişilerden yeterli temel bilgi ve eğitimi almadan
platformu kesinlikle kullanmayınız.
 Platformu yumuşak, dengesiz, engebeli zeminde
kullanmayınız.
 İzin verilen eğim limitleri dışında platformu kesinlikle
kullanmayınız.
 İzin verilen yük limitlerini aşar durumda platformu
kesinlikle kullanmayınız.
 Platformun yukarı doğru hareketi sırasında başınızı
koruyunuz. Baret kullanınız.
 Çalışma esnasında iş platformu üzerindeki emniyet
kemerini takınız.
 Çalışma esnasında güvenliğin sağlanması için çalışma
mahalli ikaz bandı kullanılarak işaretlenmelidir.
 Sağlık problemi (kalp, sinir, psikolojik rahatsızlıklar
v.b.) olanların platformu kullanmasına izin vermeyiniz.
 Aşırı
yorgunluk
kullanmayınız.

ve

uykusuzlukta

makineyi

 Platformun yüksek gerilimli elektrik direkleri v.b. gibi
yerlerin çevresinde çalışmasına izin vermeyiniz.
 Güçlü elektromanyetik
kullanmayınız.

alanlara

yakın

bölgede
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 Platformu hava muhalefetinin yoğun olduğu, fırtınalı
havada, aşırı rüzgar yükünde kullanmayınız.
 Yeterli
aydınlatmanın
olmadığı
bölgelerde
çalışılmaması tavsiye edilir.

sırasında dışarıda kullanmayın.

 Platform korkuluklarının yerlerine tam olarak monteli
olduğuna emin olmadan çalışmayınız.
 Platform korkuluklarına yüklenmeyiniz, korkuluk
demirlerini merdiven olarak kullanmayınız.
 Platform hangi konumda olursa olsun yanal kuvvet
uygulamayınız.
 Platform yükselirken veya alçalırken herhangi bir yere
takılmamasına özellikle özen gösteriniz.
 Platformu kesinlikle
kullanmayınız.

vinç

ve

caraskal

gibi

 Platformun merdiven ve iş platformu tabanını gres,
hidrolik yağı v.b. kayıcı maddelerden arındırmadan
kullanmayınız.
 Acil durumlar dışında platform çalışma esnasında
yukarıda çalışan personelin bilgisi ve izni olmadan kule
kumanda panosundan platforma müdahale etmeyiniz.

2.2 Genel Güvenlik Kuralları
 Bu kılavuzdaki açıklamalarla doğru eğitim havai
platformu güvenli kullanmak için bir temel sağlar. Tüm
kumandaların yerleri ile acil durumda güvenilir ve hızlı
hareket etmek için nasıl çalıştıklarını öğrenin.
 Güvenlik ekipmanları kaza olasılığını azaltırlar. Asla
herhangi bir güvenlik ekipmanını etkisizleştirmeyin,
değiştirmeyin veya görmezden gelmeyin. Bu
kılavuzdaki
güvenlik
uyarıları
kazaların
gerçekleşebileceği durumları gösterir.
 Platformun kapasitesi veya güvenliği ile ilgili
şüphelendiğiniz durumlar var ise: Paktaş Platform’dan
yardım isteyiniz.
 Operatör, imalatçı açıklama ve uyarılarıyla işveren
veya yasaların koyduğu düzenlemeler ve güvenlik
kurallarına uymada yüksek sorumluluk taşır.

Tehlike!
Rüzgar hızı 12,5 m/sn değerini aştığında platformu
yükseltmeyin. YSİP yükseltilmiş konumdayken rüzgar hızı
12,5 m/sn değerini aşarsa, platformu acil olarak indirin.

2.3 Elektrik Çarpması Tehlikesi
Havai platform metal parçalardan yapılmıştır ve
izole edilmemiştir. Tüm iletkenlerin elektrik yüklü olup
olmadığına dikkat edin. Gök gürültülü sağanak yağış

2.4 Minimum Güvenli Yaklaşma Mesafesi
Havai platform çalıştırılırken enerji yüklü güç
hatlarına veya ilişkili kısımlara minimum güvenli yaklaşma
mesafesi gözlenmelidir.

Tehlike!
Havai sepet elektriksel olarak izole edilmemiştir. Enerji
yüklü bir iletkenle arada yetersiz açıklıktan veya iletkene
temastan ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir. ANSI veya ulusal güvenlik düzenlemelerinde
belirtilen minimum güvenli yaklaşma mesafesini
aşmayın.
ANSI yayınları enerji yüklü güç hatlarının yakınında
çalışırken gözlenmesi gereken minimum mesafeleri
tanımlar. ANSİ/SIAA92.5’e göre minimum güvenli
yaklaşma mesafeleri Tablo 2,1’de verilmişti.

Min. Güvenli
Yaklaşma
Mesafesi
Voltaj Aralığı
Fit
Metre
0-300V

Temastan Kaçının

300V-50kV

10

3,05

50kV-200kV
200kV-350kV

15
20

4,60
6,10

350kV-500kV

25

7,62

500kV-750kV
750kV1000kV

35

10,67

45

13,72

Tablo 2,1 Yaklaşma Mesafeleri

2.5 Çalışma Yeri Kontrolü
Havai platformu kaynak esnasında bir toprak
bağlantısı olarak kullanmayın. Kaynak toprak kelepçesi
kaynak yapılan yapıya iliştirilmelidir. Elektrik akımı bazı
parçalara ciddi zarar verebilecek kadar çok yoğun olabilir.
Havai platformun kullanımından önce veya kullanımı
esnasında çevreyi kontrol edin. Aşağıdakiler çalışma
12

alanında olabilecek potansiyel tehlikelerdir.









Enkaz
Rampa
Girintiler veya çukurlar
Tümsekler veya yüzey engelleri
Yukarıdan geçen engeller
Yetkisiz kişiler
Yüksek voltajlı iletkenler
Rüzgâr ve hava koşulları

Dikkat!
Bypass devreye alındığı andan itibaren platformda
bulunan kara kutuya (sistem hafızasına) tüm veriler
aktarılır. Platformun hangi pozisyonda olduğu,
bomların ve kulenin konumu, sepet yükü, sistemin o
anda vermiş olduğu alarm, zaman ve tarihi ile birlikte
kara kutuya kaydedilir.

Havai platformu herhangi bir yerde kullanmadan önce
uygun ve o özel yerde kullanım için önerilen tipte
olduğunu kesinleştirin. İş sahası trafik akış düzenini
öğrenin ve yol işaretleriyle sinyallere uyun. Havai
platformu kullanırken, iyi bir güvenlik uygulaması,
aşağıdakileri yapması için çalışma alanı yakınında nitelikli
personele sahip olmaktır:

2.6 Acil Durum Bypass Sistemi
Havai platformda tasarlanmış olan Bypass Sistemi:
platformun bazı normal olmayan durumlar karşısında
emniyet amaçlı kendini kilitlemesi sonucu, platformun
daha emniyetli bir pozisyona geçebilmesi için kullanıcıya
yeniden hareket olanağı sağlayan bir sistemdir.

Şekil 2,1 Bypass

ÖNEMLİ !!!
Bypass sistemi ile platformun kullanım limitlerinin
dışına çıkılıp, herhangi bir iş kazası olması
durumunda bundan kesinlikle kullanıcı sorumludur.

Bypass Sisteminin Kullanılabileceği Örnek Durumlar:
 Platform herhangi bir yere sıkışıp alarm
pozisyonuna geçerse,
 Sensörlerden biri haberleşme arızası verirse,
 Switchler arıza yaparsa,
 Platform zemin eğiminin fazla olduğu yerlerde
alarm verirse
Bypass sistemini devreye sokabilmek için, Şekil
2,1’deki Bypass butonuna basılmalıdır. Bypass çalışma
süresi 2dk olarak ayarlanmış ve değişmemektedir.
Süre yetmediği durumda bu butona tekrar
basılmalıdır. Platformu Bypass sistemimden çıkarmak
için Şekil 3,2’deki ana Enerji Şalteri kapatılıp tekrar
açılmalıdır.
NOT: Bypass sistemi devreye girdiğinde platform tüm
hareketleri otomatik olarak yavaşlayacaktır.

Dikkat!
Bypass sistemi devreye girdiği anda tüm güvenlik
sensör ve switchleri iptal olacağından, herhangi bir iş
kazası olması durumunda bundan kesinlikle kullanıcı
sorumludur.
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2.7 Plakalar ve Çıkartmalar
Havai platform, kullanım ve kaza önleme için
talimatlar
sağlayan
plakalar
ve
çıkartmalarla

donatılmıştır. Herhangi bir plaka veya çıkartma kayıpsa
veya okunaklı değilse havai platformu kullanmayın ve
Paktaş Platform ile irtibata geçin.

14

2.8 Yardımcı Personelin Yapması Gerekenler
 Acil durumda yardım etmek
 Acil durum el pompasına ihtiyaç duyulduğunda
kesinlikle operatörün yanında bir yardımcı
bulunmalıdır.
 Seyredenleri izlemek ve kimsenin altında kalmasına
veya havai platform kullanılırken bomlara
yaklaşmasına izin vermemek.

Tehlike!
Hareketli parçalar arasında operatörler için tehlikeli
bölgeler oluşabilir. Parçalar, binalar, yapılar veya diğer
engeller arasında sıkışıldığında ölüm veya ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir. Şasi, bom veya sepeti
hareket ettirirken makine etrafında yeterli açıklık
olduğundan emin olun. Binalar ve diğer tehlikelerden
kaçınmak için hareketi durdurmaya yeterli yer ve zaman
bırakın.

Dikkat!
Havai platform hareket halindeyken sepetten inmeyin
veya atlamayın.

Dikkat!
Her çalışma gününün sonunda havai platformun tüm
hareket konumlarını başlangıç pozisyonuna getirin ve
yetkisiz kullanıma karşı koruyun.

2.9 Devrilme ve Düşme Tehlikesi
Havai platformu, havai platform tarafından
yüklenen tüm yük kuvvetlerine her çalışma koşulunda
dayanmaya yeterli sağlam, düz yüzeylerde çalıştırın.
Bomları sadece havai platform düz zemindeyken
yükseltin.

Tehlike!
Dikkat!
Daima hareket yönüne bakın. Dikkatli ve çalışma yerinin
koşullarına uygun hızlarda sürün. Pürüzlü, sulu
yüzeylerde sürerken ve dönerken dikkat edin. Sepetteki
tüm donatıları, konteynırları, el aletlerini ve diğer
materyalleri kazara düşmelere karşı koruyun.

Uyarı!
Hasarlı veya bozulmuş bir havai platform çalıştırıldığında
kaza potansiyeli artar. Bu tür kazalarda ölüm veya ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir. Hasarlı veya bozuk ise
havai platformu kullanmayın.

Dikkat!
Hasar görmüş platform veya platform elemanını teknik
servis tarafından onarılmadan kullanmayın.

Dikkat!
Sepet zeminine iki ayağınızı sıkıca yerleştirin. Sarsıntılı
ve dengesiz çalışmayı engellemek için kumandaları
yavaş ve temkinli yönetin.

Havai platform ile çalışmanız bittiğinde, başlangıç
konumuna daha güvenli geçebilmek için öncelikle
teleskopik bomu toplayın.

Tehlike!
Devrilme sonucu ölüm veya ciddi yaralanma meydana
gelebilir. Girinti, delik, rampa, yumuşak veya düz
olmayan toprak civarında veya diğer devrilme
risklerinde havai platformu yükseltmeyin veya
durdurmayın.
 Sepetteki herkes paraşüt tipi emniyet kemeri
takmalıdır.
 Sepetin girişini kullanın, korkulukların üzerinden
atlamayın veya arasından geçmeyin.
 Rüzgârlı veya fırtınalı havada havai platformu
çalıştırmayın. Havai platforma ilan tahtası, sancak,
bayrak gibi rüzgâr yükünü arttıracak şeyler eklemeyin.
 Korkuluk sisteminin tüm parçaları yerinde değilse ve
giriş kapalı değilse asla havai platformu çalıştırmayın.
 Tüm koruyucuların ve kapıların sımsıkı bağlandığından
emin olun.
 Sepet üzerindeki sepet kapasite plakası üzerinde
gösterilen sepet kapasitesini aşmayın. Paktaş Platform
tarafından önceden yazılmış bir izin olmadıkça sepet
korkuluklarının ötesine taşan yükleri taşımayın.
 Paktaş platform tarafından uygulama yazılı olarak
onaylanmadıkça havai platformu kamyonlardan,

römorklardan, gemilerden, yapı iskelelerinden veya
benzer teçhizatlardan yönetmeyin.
 Havai platformu vinç, yük asansörü, kriko gibi veya
personel, alet ve materyal yerleştirme dışında
herhangi bir amaçla kullanmayın.
 Sepetteki çalışma pozisyonunu uzatmak veya
yükseltmek için korkulukların üzerine çıkmayın;
merdiven, tahta veya diğer aletler kullanmayın.
 Halat, elektrik kablosu ve hortumlar vs.nin havai
platformun üzerine veya içine takılmasını önlemek için
dikkatli olun. Sepet ve bomlar bitişik bir yapı veya
diğer engellere takılırsa ve normal hareketi
engellenirse sepeti serbest bırakmak için kumandayı
tersine çevirin. Tersine kumanda sepeti serbest
bırakmazsa, serbest bırakma denemesinden önce
sepeti boşaltın.

Dikkat!
Düşük voltaj elektrik sistemlerinde bile şiddetli ark
meydana gelebilir. Elektrik yüklü iletkenlerle temastan
elektrik çarpması veya bileşen hasarı meydana gelebilir.
Herhangi bir elektrik aletiyle çalışırken dikkat edin.

2.10 Hidrolik Sistem
Hidrolik sistem basınçlı hortumlar ve hidrolik yağdan
oluşur. Hidrolik güç, araç bünyesindeki akülerden aldığı
enerji ile çalışan hidrolik pompa ile elde edilir.

Tehlike!
Basınçlı kaçak hidrolik yağ, bedene yağı enjekte
edebilecek kadar basınca sahip olabilir. Acil tıbbi
müdahale yapılmazsa ciddi iltihap ve reaksiyon
gerçekleşebilir. Kaçak hidrolik yağdan yaralanma
durumunda derhal tıbbi yardım arayın.
 Elinizi veya vücudunuzun herhangi bir yerini kaçak
hidrolik yağın önünde tutmayın. Hidrolik sızıntıları
aramak için bir parça mukavva veya tahta kullanın.

Aşağıdaki Koşulları Sağlamadan
Önce Bu Makineyi Çalıştırmayın!
Bu kullanım kılavuzunda yer alan güvenli makine
çalıştırma işleminin ana prensiplerini öğrenmek ve
uygulamak.
1. Tehlikeli durumlardan kaçının.
2. Çalıştırmadan önce daima denetleme işlemi yapın.
3. Kullanmadan önce mutlaka fonksiyon
testlerini yapın.

4. Bir sonraki bölüme devam etmeden önce
fonksiyon testlerini öğrenin ve iyice anlayın.
5. Çalışma alanını denetleyin.
6. Bu makineyi yalnızca kullanım amacına
uygun şekilde kullanın.

Fonksiyon Testinin Temel Öğeleri
Fonksiyon testleri makine kullanıma girmeden önce
mevcut arızaları tespit etmek için yapılır. Operatör tüm
makine fonksiyonlarını test etmek için talimatları adım
adım uygulamalıdır. Arızalı bir makine kesinlikle
kullanılmamalıdır. Herhangi bir arıza tespit edildiği
takdirde, makine işaretlenmeli ve kullanımdan
kaldırılmalıdır. Makine onarım işlemleri üretici talimatları
uyarınca yalnızca kalifiye servis teknisyeni tarafından
gerçekleştirilebilir. Onarım işlemleri tamamlandıktan
sonra operatör makineyi kullanıma sokmadan önce
çalışma öncesi denetleme işlemini ve fonksiyon testlerini
yeniden gerçekleştirmelidir.
2.11 Makinenin Taşınması Ve Nakli
Kendinden yürüyüşlü teleskopik eklemli platform bir
taşıyıcı araç sayesinde nakli gerektiğinde, yüklemeyi
yapacak olan operatör kule kumanda panosundaki acil
stop butonunu kapalı konuma getirir(Şekil 5,1)ve
platformu forklift yardımı ile platform alt tabanından
kaldırarak araca uygun bir şekilde yükler. Yardımcı
bağlama elemanları ( Sponzer makaralar, ip vs. ) ile araca
sabitlenir ve nakli yapılır. Makine üzerine monte edilmiş
olan hidrofren, sistem çalışmadığı sürece platformun
hareket etmesine engel olacak şekilde tasarlandığı için
çekici bir araca bağlanarak çekilmesi hidrofrenlerin
arızalanmasına neden olacak ve platform güvenli çalışma
prensibini kaybedecektir. Ayrıca platformun nakli
sırasında herhangi bir hidrolik yağı ve akü içerisindeki
elektrolit sıvısının sızıntı yapmasını engellemek için düz
bir zemin üzerinde nakledilmelidir. Nakil sırasında daha
fazla emniyet almak için platform tekerleklerinin önüne
ve arkasına hareketi engelleyici takozlar konulabilir.
Platformun nakli sırasında sepetinde personel, malzeme
ve ağırlık teşkil edecek materyaller bulundurulmamalıdır.
Platformun indirilmesi için gerekli işlemler yüklenmesi
için
yapılan
işlemlerin
aynıları
tekrarlanarak
gerçekleştirilir.
2.12 Çalışma Öncesi Yapılması Gerekenler
 Platformun nakli güvenli bir şekilde yapıldıktan sonra
sıra platformun çalıştırılmasına geldiğinde ilk olarak
nakil sırasında platformun şasi, bom, tekerlek, sepet
ve özellikle denge kollarına herhangi bir zarar
gelmediğine emin olacak şekilde gözle bir kontrol
yapınız. Daha sonra platform kule kumanda panosu
üzerindeki acil stop butonunu açınız. (Şekil5,1).
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 Akü şarj redresörü üzerindeki ışıklı göstergelerden şarj
durumunu kontrol ediniz. Eğer yeterli şarj görünmüyor
ise aküleri şarj ediniz.

enerjisini açıp kapatma işlemi yapmaktadır.

 Platformun hidrolik yağ tankı içerisindeki hidrolik yağ
seviyesini kontrol ediniz ( Şekil 4,2 ).
 Platformun tekerleklerinin bağlantı bijonlarının tam ve
tamamen sıkılmış olduğunu kontrol ediniz. Eğer her
şey yolunda ve normal ise platform kullanılmak üzere
çalışmaya hazır demektir.
Şekil 3,2 Ana Enerji Şalteri

BÖLÜM-3
GÜVENLİK AYGITLARI
3.3 Acil Durum El Pompası
Havai çalışma platformu, kaza ihtimalini azaltmak
amacıyla güvenlik aygıtları, plakalar ve çıkartmalarla
donatılmıştır. Tüm personelin güvenliği için hiçbir
güvenlik aygıtını etkisizleştirmeyin, modifiye etmeyin ve
görmezden gelmeyin. Güvenlik aygıtları günlük kullanım
öncesi kontroller içersindedirler.

Araç güç sistemi çalışmadığı durumda bomların
manuel olarak indirilip geri çekilerek başlangıç
pozisyonuna getirilmesi için acil durum el pompası
kullanılabilir. Sistem bir el pompası ve çekvalften oluşur.
Çekvalf sistem girişine yerleştirilmiştir. Acil durum el
pompası hidrolik yağ tankı ve platform aküsü arasında
bulunmaktadır(Şekil 4,2).

Uyarı!
Güvenlik
aygıtları
doğru
şekilde
görev
yapmadığında kaza potansiyeli artar. Bu tür kazalar
ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Hiçbir
güvenlik aygıtını değiştirmeyin, etkisizleştirmeyin.

Tehlike!

Herhangi bir güvenlik aygıtı kusurlu ise nitelikli bakım
personeli tamir edinceye kadar havai platformu
hizmetten kaldırın.

Acil durum el pompası devredeyken güvenlik
ekipmanları devre dışı olacağından oluşabilecek riskli
durumlar takip edilmeli ve tehlikeli hareketlerden
kaçınılmalıdır. Oluşabilecek kazalarda ölüm veya ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir ve sorumluluk
operatöre aittir.

3.1 Acil Stop Butonu

3.4 Emniyet Kemeri

Acil stop butonu kule ve sepet kumandasında iki
konumlu bir butondur (Şekil 3,1).Tüm kumanda
devrelerinin gücünü kesmek için acil stop butonuna basın.
Buton basılı iken kumanda panelinin üzerindeki acil stop
basılı lambası yanar. Gücü yenilemek için butonu
çevirerek serbest bırakın.

Paraşüt tipi emniyet kemerinin bağlanması için
sepetin yan kenarlarında iki adet halat demiri
bulunmaktadır.

Not: Halat demirleri kaldırma veya makineyi aşağıya
bağlama amaçlı değildir.
Şekil 3,1Acil Stop Butonu

3.2 Ana Enerji Şalteri

 Sepetteki herkes sepeti yukarı kaldırmadan önce
paraşüt tipi emniyet kemerini demire bağlamalıdır.

Şekil 3,2’de görülen ana enerji şalteri sistemin bütün
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BÖLÜM-4
ÖLÇME ALETLERİ VE GÖSTERGELER

Dikkat!
Emniyet kemerini demirler dışında sepetin
üzerinde herhangi bir yere bağlamayın.

Tehlike!
Havai platform sabit olmazsa veya sepet aşırı
yüklenirse devrilme gerçekleşebilir. Devrilmeden
kaynaklı ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Sepet kapasite plakasının üzerinde gösterilen kapasite
değerlerini aşmayın.

Havai platform, çalışma öncesinde veya esnasında
makinenin şartlarını gözetlemek amacıyla birkaç ölçü
aletiyle donatılmıştır.
4.1 Yağ Seviyesi ve Sıcaklığı Ölçme Aleti
Hidrolik yağ tankı kapağının alt kısmındaki ölçme
aleti hidrolik yağın seviyesini ve sıcaklığını gösterir (Şekil
4,2).

3.5 İkaz Lambaları
Araç kulesi üzerine ve sepet alt kısmına monte
edilmiştir, bomların kaldırılmış olduğu konusunda
çevredekileri uyarmak için tasarlanmıştır (Bkz. Şekil 3,3).

Şekil 4,2 Yağ Seviyesi ve Sıcaklığı Ölçme Aleti

Şekil 3,3 Döner Lamba

Uyarı!
Döner lamba çalışmadığı durumlarda platform
çalıştırılmamalıdır, aksi takdirde platform çevredekilerin
dikkatini çekemeyeceğinden, yaralanma ve kazalara
sebep olabilir.

3.6 Sepet Çalışma Lambası
Aydınlatmanın yetersiz olduğu çalışma alanlarını
aydınlatmak amacıyla sepet korkuluğu üzerine bir adet
sepet çalışma lambası (Bkz Şekil 3,4) yerleştirilmiştir.

Dikkat!
Havai platform yağ seviyesi, platform ile çalışmaya
başlamadan önce kontrol edilmeli ve hidrolik yağın tam
dolu
olmasına
dikkat
edilmelidir.Yağ
seviye
göstergesindeki maksimum çizgisinin (siyah çizgi) altına
düşmemelidir.

Dikkat!
Sıcaklık 50 C°’nin üzerine çıkarsa motoru durdurun ve
çalışmayı kaldığı yerden devam ettirmeden önce yağın
soğumasını bekleyin.

NOT: Şekil 4,2’de görülen yağ tankı platform hidrolik

Şekil 3,4 Sepet Çalışma Lambası

 Sepet çalışma lambası sepet kumandası üzerindeki
sepet farı anahtarı ile açılmaktadır (Bkzşekik5,2).

yağına depoluk etmektedir. Tank içerisine ani yağ girişçıkışı olacağından, yağın neden olacağı vakum etkileri,
gerek hidrolik pompa gerekse yağ tankını deforme
etmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle hidrolik tank kapağı
hava giriş çıkışına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
Bunun neticesinde, hidrolik yağ, platform çalışma
sırasında ani hareketler ve çalkantılar sebebi ile tank
kapağındaki hava deliklerinden dışarı sızabilmektedir.
Belirli periyotlarda bu sızıntılar tazyikli su ile
temizlenmelidir. Eksilen hidrolik yağ, yağ seviyesi
göstergesindeki kırmızı çizgiye kadar doldurulmalıdır.

NOT: Hidrolik yağ, yağ seviyesi göstergesindeki kırmızı
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çizgiyi aşarsa yağ sızıntıları artacaktır.

4.2 Hidrolik Sistem Basınç Manometresi
Hidrolik sistemin basınç hattı üzerinde sistem
çalışma
basıncını
gösteren
bir
manometre
bulunmaktadır. (Bkz. Şekil 4,3).

Şekil 4,3 Basınç Manometresi

Tüm hareketlerin çalışma basıncı buradan takip
edilebilmektedir. Sistemin max. çalışma basıncı 200 bar’ı
geçmemelidir. Her bir silindir için çalışma basınçları ayrı
ayrı ayarlanmıştır.
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5.1 Kule Kumandası

BÖLÜM-5
KUMANDA
Havai platformu yönetme kumandaları kulenin
üzerindeki kule kumanda paneline ve sepetteki sepet
kumanda paneline yerleştirilmiştir.

Kule, bom ve sepet fonksiyonları kule üzerine
yerleştirilen kule kumandasından (Bkz Şekil 5.1)
yönetilebilir. Kule kumanda panosunda aşağıdakiler yer
almaktadır.

Şekil 5,1 Kule Kumandası

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kule kumanda aktif lambası
Acil stop basılı ikaz lambası
Teleskopik bom hareket butonu
İkinci bom hareket butonu
Birinci bom hareket butonu
Kule dönüş butonu
Acil stop butonu
Tercih anahtarı
Hareket Joystick’i
Koruma kapağı anahtarı
Flybom hareket butonu

1. Kule Kumandası Aktif Lambası
Kule kumandası aktif lambası, Şekil 5,1’ de 2 ile gösterilen
anahtarın kule konumunda ve kule panosunun kullanıma
hazır olduğu anlamına gelmektedir.
2. Acil Stop Basılı Lambası
Platform acil stop butonu ile durdurulduğunda,
buton hala kilitli olarak kalmaktadır, bu nedenle
operatörün yanılgıya düşmemesi için lamla açık
durumdadır, platform kullanılmaya devam edilecek ise
buton çevrilerek serbest bırakılmalıdır.
3.Teleskopik Bom Hareket Butonu
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Teleskopik bomun ileri ve geri çalışması için
kullanılan, hareket joystick’i ile birlikte işlem yapabilen
butondur.
4. İkinci bom hareket butonu
İkinci bomun hareket ettirilmesi için kullanılan,
hareket joystick’i ile birlikte işlem yapabilen butondur.
5.Ana Bom Hareket Butonu
Ana bomun hareket ettirilmesi için kullanılan,
hareket joystick’i ile birlikte işlem yapabilen butondur.
6.Kule Dönüş Butonu
Kulenin belli açılarda döndürülmesi için kullanılan,
hareket joystick’i ile birlikte işlem yapabilen butondur.
7.Acil Stop Butonu
Sistem akışında ve işleyişinde tehlikeli durumlarda ve
platform aniden durdurulması gerektiğinde, acil stop
butonu kullanılır. Acil stop iki konumlu kırmızı basma
butonudur. Tüm kumanda devrelerine giden gücü kesmek
için düğmeye basın. Bu durumda gösterge panelindeki acil
stop basılı ikaz lambası yanacaktır. Gücü yenilemek için
butonu çevirerek serbest bıraktığınızda lamba sönecektir.
8.Tercih Anahtarı
Tercih anahtarı tüm kumanda devrelerine enerji
yüklemek için kullanılır. Hem kule hem de sepet
kumandasına enerji beslemesine rağmen sadece kule
kumandasında vardır.
9.Hareket Joystick’i
Hareket joystick’i; kule dönüş, teleskopik bom
hareket, anabom hareket butonları, eklem bom hareket
butonu ile senkronize şekilde çalışmaktadır. Örneğin;
Teleskopik bom ileri itilecekse; teleskopik bom hareket
butonuna basılı tutularak hareket joystick’i ileri itilmelidir.
10.Kumanda Paneli Kapağı Kilidi
Kumanda paneli içinde bulunan elektronik sistemin
korunmasını sağlar
11. Flybom Hareket Butonu
Flybom hareket ettirilmesi için kullanılan, hareket
joystick’i ile birlikte işlem yapabilen butondur.

NOT: Havai platform kullanılırken, hangi hareket
yapılmak isteniyor ise o hareketin butonuna basılıp,
daha
sonra
hareket
joystick!i
ile
hareket
verilmelidir.Hareket sonlandırılırken öncelikli olarak
joystick bırakılıp daha sonra hareket butonu
bırakılmalıdır.
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5.2 Sepet Kumandası

Şekil 5,2 Sepet Kumandası

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joystick
Joystick tercih butonu
Korna
Sepet farı anahtarı
Acil stop butonu
Acil stop basılı lambası
7. Sepet Kumandası Aktif Lambası
8. Tavşan-Kaplumbağa lambası
9. Tavşan-Kaplumbağa butonu
10.Deadman butonu
11.Kumanda ekranı
12.Fly Bom Joystick’i

2.Joystick Tercih Butonu:
Üç farklı kademesi bulunmakta ve bu kademeler ile;
1.bom-kule, yürüyüş-direksiyon, 2.bom-teleskopik bom
hareketleri gerçekleşmektedir.


Tercih Anahtarı Aşağı (Lift 1):
Tercih anahtarının aşağı olduğu durumda joystick ile
1.bom ve kule dönüş hareketleri yapmaktadır.
 Joystick sola hareket ettirildiğinde kule sol
tarafa, joystick sağ tarafa hareket
ettirildiğinde kule sağa dönüş yapacaktır.
 Joystick ileri hareket ettiğinde 1.bom aşağı,
joystick geri hareket ettiğinde 1.bom yukarı
hareket edecektir.



Tercih Anahtarı Orta:
Tercih anahtarının ortada olduğu
durumda joystick ile platformun yürüyüş hareketi ve
direksiyon hareketi yapılmaktadır.
 Joystick’in ileri hareketi ile platform ileri,
joystick’in geri hareketi ile platform geri
hareket yapmaktadır.
 Joystick’in sola hareketi ile platform sola,
joystick’in sağa hareketi ile platform sağa
hareket etmektedir.

1.Joystick
Sepet kumandasında görmüş olduğumuz joystick
üzerinde (Şekil 5,2) tercih butonu ve deadman butonu
bulunmaktadır.

Dikkat!
Platform joystick’i oransal olarak çalıştığından
hareket joystick’ini ne kadar hareket ettirirseniz platform
o kadar hareket edecektir, bu nedenle tehlikeli
durumlardan kaçınmak için joystick’i ihtiyacınız kadar
hareket ettirin.
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Tavşan-kaplumbağa butonuna bağlı olarak yanıp
sönen lambadır, sürüş tavşan modunda iken lamba açık
olacaktır.


Tercih Anahtarı Yukarı (Lift 2):
Tercih anahtarının yukarı olduğu durumda joystick
ile 2.bom ve teleskopik bom hareketleri
yapılabilmektedir.
 Joystick
sola
hareket
ettirildiğinde
teleskopik bom içeri, joystick sağa hareket
ettirildiğinde teleskopik bom dışarı
çıkmaktadır (açılmaktadır).
 Joystick ileri hareket ettirildiğinde 2.bom
aşağı, joystick geri hareket ettirildiğinde
2.bom yukarı hareket etmektedir.

NOT: Joystick’in her hareketinden önce deadman’a
basılmalı, hareket bitirilmeden önce joystick orta
konuma getirilmeli daha sonra deadman bırakılmalıdır.

3.Korna
Çalışma esnasında etraftakileri uyarma amaçlı
platform sepet kumandası üzerinde korna butonu
bulunmaktadır.

4.Sepet Farı Anahtarı
Ortam ışığının yeterli olmadığı durumlarda sepet
farına ihtiyaç duyulur, sepet farı 4 ile gösterilen anahtar
ile açılır ve kapatılır (Şekil 5,2).

9.Tavşan-Kaplumbağa Butonu
Tavşan-kaplumbağa butonu ile platform sürüş hızı
değiştirilmektedir. Tavşan modunda platform hızlı
(güçsüz), kaplumbağa modunda platform yavaş (güçlü)
hareket etmektedir.

10.Deadman
Deadman butonu joystick ile senkronize şekilde
çalışan butondur. Joystick’in her hareketinden önce
deadman butonuna basılmalı, joystick hareket sonrası
orta konuma getirildikten sonra deadman butonu
bırakılmalıdır.

11.Kumanda Ekranı
Sepet kumandasındaki ekran, Alarm ve Uyarı
kodları gibi platform parametrelerinin görüldüğü
ekrandır.

12.Fly Bom Mini Joystick’i
Fly bom hareketlerinin yapıldığı mini joysticktir, 2
numaralı joystick tercih butonunun her konumunda
çalışabilir.

BÖLÜM-6
PLATFORM KULLANMA TALİMATLARI

5.Acil Stop Butonu
Sistem akışında ve işleyişinde tehlikeli durumlarda
ve platform aniden durdurulması gerektiğinde, acil stop
butonu kullanılır.Acil stop iki konumlu kırmızı basma
butonudur. Tüm kumanda devrelerine giden gücü
kesmek için düğmeye basın. Bu durumda gösterge
panelindeki acil stop basılı ikaz lambası yanacaktır. Gücü
yenilemek için butonu çevirerek serbest bıraktığınızda
lamba sönecektir.

6.1 Havai Platformu Kullanma Talimatları
1.

Aracı uygun bir şekilde çalışma alanına çekin.

2.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alın.

3.

Şekil 5,1 de Kule Kumandasındaki 2 numaralı
anahtar sepet konumuna getirilir.

4.

Sepet bölgesine geçildikten sonra emniyet kemeri
kesinlikle takılmalıdır.

5.

Sürüş işlemi için; Şekil 5,2’de sepet kumandasındaki
joystick (Şekil 5,2) üzerinde bulunan 2 numaralı
tercih anahtarını orta konuma getirin, joystick
üzerindeki deadman butonuna basılı tutarak
joystick’i ileri itin, platformun ileri doğru hareket
ettiği görülecektir. Joystick deadman butonuna
basılı halde kendinize doğru çektiğiniz durumda
platform geri hareket edecektir.

6.Acil Stop Basılı Lambası
Platform acil stop butonu ile durdurulduğunda,
buton kilitli olarak kalmaktadır, bu nedenle operatörün
yanılgıya düşmemesi için lamla açık durumdadır,
platform kullanılmaya devam edilecek ise buton
çevrilerek serbest bırakılmalıdır.

7.Sepet Kumandası Aktif Lambası
Sepet kumandası fonksiyonlarının kullanıma hazır
olduğu durumda lamba açık konumdadır.

8.Tavşan-Kaplumbağa Lambası
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6.

Sürüş esnasında hızlanmak istenirse Şekil 5,2’de
9.butona basılmalı, 8 numaralı tavşan-kaplumbağa
ışığının açık olması platformun hızlı sürüş modunda
olduğu anlamına gelmektedir.

NOT: Platformun ileri ve geri hareketleri esnasında
joystick çapraz şekilde sağa veya sola hareket ettirilir ise
platformun aynı zamanda sağa ve sola hareketi de
görülmüş olacaktır.
7.

8.

9.

Birinci bom hareketi için; joystick üzerinde 2
numaralı tercih butonu aşağı ( Lift 1 ) konumuna
getirin, deadman butonuna basarak joystick’i
kendinize doğru çekin birinci bomun açıldığı
görülecektir. Joystick’in ileri doğru itilmesi ise birinci
bomun toplanmasını sağlayacaktır.
Kule hareketinin sağlanabilmesi için; 1 numaralı
joystick üzerinde tercih anahtarı alt konuma (Lift 1)
getirilir. Joystick’in sağa ve sola hareketi ile kule
hareketi sağlanmış olur. Bu işlem esnasında
deadman butonuna basılmalıdır (Şekil 5,2).
İkinci bom hareketi için; 1 numaralı joystick
üzerindeki 2 numaralı tercih butonu üst konuma
(Lift 2) getirilir, joystick’i kendinize doğru
çektiğinizde 2.bom açılır, ileri ittiğinizde kapanır.
Joystick hareketleri esnasında deadman butonuna
basılmalıdır.

4. Birinci bom başlangıç pozisyonuna getirilmesi için: 8.
Butona basılı tutularak joystick aşağı itilmeli (Şekil 5,1)
ana bom aynı şekilde el pompası yardımı ile başlangıç
pozisyonuna getirilmelidir.
5. İkinci bomun başlangıç pozisyonuna getirilmesi için;
7.butona basılı tutularak joystick aşağı itilmeli bu
durumda ikinci bom toplanmış olacaktır.
6. Kulenin başlangıç pozisyonuna getirilmesi için Şekil
5,1’de 9.butona basılı tutularak joystick aşağı itilmeli
ve hidrolik güç aynı şekilde Şekil 4.2’deki pompa ile
sağlanmalıdır.
7. Üst platform grubu toplama işlemi bitirilmiştir.
Not: Tüm bu işlemler sırasında ikinci bir personele kesin
olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Tehlike!
Acil durum el pompası devredeyken güvenlik
ekipmanları devre dışı olacağından oluşabilecek riskli
durumlar takip edilmeli ve tehlikeli hareketlerden
kaçınılmalıdır. Oluşabilecek kazalarda ölüm veya ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir ve sorumluluk
operatöre aittir. İndirme işlemi bittikten sonra kulesepet tercih valf anahtarı kesinlikle orta konumda
olmalıdır (Şekil 5,1).

10. Teleskopik bomu açmak için; 1 numaralı joystick
üzerindeki 2 numaralı tercih butonu üst (Lift 2)
konuma getirilir, joystick sağa hareket ettirildiğinde
teleskopik bom açılır, sola hareket ettirildiğinde ise
teleskopik bom içeri girer ( toplanır).

6.2 Acil Durum El Pompası Kullanma Talimatı
Acil bir durumda hidrolik yağ tankının üstündeki el
pompası kullanılarak platform üst grubu indirilebilir. Bu
sistemi sadece araç güç sistemi çalışmıyorsa ve elektrik
sisteminde bir arıza yoksa kullanın.
 Platformu el pompasıyla manüel olarak aşağı
indirmek için aşağıdaki işlemi uygulayın:
1. Kule kumandasındaki kule-sepet tercih anahtarını(
Şekil 5,1) kule konumuna getirilir.
2. El pompasının ucunda bulunan vana sıkılır ( Şekil 4,2)
3. Bir kişi kule kumandasında 6.butona basılı tutarak
joystick’i aşağı itmeli, bu işlem yapılırken diğer bir kişi
el pompası ile yağ pompalamalıdır. Bu işlem
sonrasında teleskopik bom başlangıç konumuna
getirilmiş olacaktır.

Şekil 6,3 Dengeleme Sistem Vanası

6.3 Sepet Dengeleme Sistemi Hava Alma İşlemi
 Sepet dengeleme sistemi: platformun her
konumunda sepetin yere paralel olmasını
sağlamaktadır.
 Sepet dengeleme sistemi kapalı çevrimde iki farklı
hidrolik silindir ile sağlanmakta ve sistem çalıştıkça
içerisinde ortam şartlarından dolayı hava boşlukları
oluşabilmektedir.
 Bu bölümde sistem içerisindeki havanın nasıl
alınacağı anlatılacaktır.
 Bu işlem kule kumandasından yapılacaktır
 İlk olarak ana bom, teleskopik bomun açılabilmesi için
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uygun pozisyona getirilir ( yer ile paralel).
Sonrasında Şekil 6,3’degörülen vana, açık konuma
getirilir.
Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi teleskopik bom
sonuna kadar açılır ve hareket bırakılmadan 5 sn
kadar basınç verilmeye devam edilir.Bu işlem 3-4 kez
tekrarlanır.
Teleskopik bom sonuna kadar toplanır ve hareket
bırakılmadan 5sn kadar tekrar basınç verilir. Bu
hareket en az 3-4 kez tekrarlanır.
Sonrasında teleskopik bom açma hareketi yapılarak,
sepet yere paralel konuma getirilir.
Paralellik sağlandığı anda Şekil 6,3’deki vanalar kapalı
konuma getirilir.
Platform başlangıç pozisyonuna getirilir.
Hava alma işlemi bitmiş bulunmaktadır.

Tehlike!
Sepet hava alma işlemi bitirildikten sonra Şekil
6,3’deki vanalar kesinlikle kapatılmalıdır, aksi takdirde
çalışma esnasında sepet yan yatıp operatörün
düşmesine sebep olacaktır. Bu durumdan Paktaş
Platform sorumlu değildir.
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BÖLÜM-7
BAKIM
7.1 Periyodik Bakım Talimatları

Günlük Bakım:









Haftalık Bakım:







Aylık Bakım:






3 Aylık Bakım:

5 Yıllık Bakım:










Makinenin çevresinde dolaşarak göz ile genel bir kontrol yapınız.
Tekerlekleri ve bağlantı bijonlarını kontrol ediniz.
Akü şarj seviyesini kontrol ediniz. Şarj gerekli ise şarj kablosunu
bağlayınız.
İş platformu korkulukları, kapısı, kilidi, menteşe ve pimlerini kontrol
ediniz.
Cıvata, pim ve segman bağlantılarını kontrol edin
Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin
Günlük bakımda yapılan kontrollerin yanı sıra aşağıdaki kontrolleri de
içerir.
En az haftada bir kez platformun akü şarjını tam kapasitede
doldurunuz.
Haftada bir kez akü sularını kontrol ediniz.
Haftada bir kez hidrolik yağ kaçağı kontrolü yapınız. Hidrolik yağ eksik
ise tamamlayınız.
Haftalık bakımda yapılan kontrollerin yanı sıra aşağıdaki kontrolleri de
içerir.
Platform üzerindeki gresörlüklere gres yağı basınız.
Akünün elektrolit seviyesini kontrol ediniz.

Aylık bakımda yapılan kontrollerin yanı sıra aşağıdaki kontrolleri de
içerir.
Cıvata, pim, segman ve yağ tankı üzerindeki seviye göstergesinden
hidrolik yağ seviyesini kontrol ediniz. Eksik ise tamamlayınız.
Kaynak yerlerini ve yapısal parçaları kontrol ediniz
Hidrolik devre ekipmanlarını kontrol edin
Hidrolik silindirleri kontrol ediniz
Elektrik tesisatını kontrol ediniz
Bom yataklama makaralarını kontrol ediniz
Gresörlüklere yağ basınız

Platformun genel bakımının yapılması için PAKTAŞ PLATFORM ile
bağlantı kurunuz.
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7.2 Çalışma Öncesi Denetimler

Kullanım ve güvenlik kılavuzlarının eksiksiz ve okunabilir olduğundan ve
platformda bulunan saklama kabının içinde bulunduğundan emin olun.
Tüm güvenlik plakaları ve çıkartmaların yerinde ve okunabilir
olduğundan emin olun.
Hidrolik yağ sızıntısı ve yeterli miktarda yağ olup olmadığını kontrol
edin. Gerekirse yağ ekleyin.





Akü sıvısının yeterli miktarda olup olmadığını kontrol edin.



Elektrikli bileşenler ve elektrik kabloları,



Hidrolik hortumlar, bağlantı parçaları, silindirler ve manifoldlar,



Akülük ve akü bağlantıları,



Tahrik motorları,



Lastikler ve tekerlekler,



Sınırlama anahtarları, alarmlar ve korna,



Alarmlar ve ikaz göstergeleri (varsa)



Somunlar, civatalar ve diğer tespit elemanları,



Güvenlik donanımı,



Platform ağırlık elemanları,



Yataklama milleri ve tespit elemanları,



Platform kumanda kolları,



Kaynak noktaları ve yapısal bileşenler, çatlaklar,



Makine üzerinde hasarlı ve çukur bölgeler,



Aşırı paslanma, aşınma veya oksidasyon,



Tüm genel ve önemli bileşenlerin mevcut olduğundan ve ilgili
bağlayıcıların ve pimlerin yerlerinde gerektiği şekilde sıkıldığından emin
olun.
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7.3 Uyarı Kodları Ve Çözüm Yöntemleri
Uyarı Kodu

Açıklama

Çözüm Yöntemi

Uyarı ‘’0’’

Boş

-------

Uyarı ‘’1’’

Lmi Limit

Makine yanal limite ulaştı Lütfen bom yukarı veya teleskop
içeri yapın

Uyarı ‘’2’’

Sase Dengede Degil

Sase Açısı Bozuk olduğundan istenen harekete izin
verilmiyor.

Uyarı ‘’3’’

Bom yerinde değil

Uyarı ‘’4’’

Kule Saga Donnus Limit

Uyarı ‘’5’’

Kule Sola Donus Limiti

Uyarı ‘’6’’

Yuruyus icin Maksimum yükseklik

Uyarı ‘’7’’

S.Yuku Alarm

Uyarı ‘’8’’

S.Yuku prealarm

Sepet Yükü Alarm Seviyesine Ulaşmak Üzere

Uyarı ‘’9’’

Bypass Aktif

Bypass Durumu Aktif.

Uyarı ‘’10’’

Bypass Kullanilamaz

Bypas için Gerekli Şartlar Sağlanamadı

Uyarı ‘’11’’

Aku Bos

Akü Boş Aküyü Şarj Edin.

Uyarı ‘’12’’

Aku Alarm

Akü Alarm Seviyesine Ulaştı AküyüBir an evvel Şarj Edin.

Uyarı ‘’13’’

Aku Prealarm

Akü Boşalmak Üzere

Uyarı ‘’14’’

Aku Sarj Ediliyor

Akü Şarj Edilirken Hiçbir Harekete İzin Verilmez.

Uyarı ‘’15’’

Termik Hatasi

dMotor Isısı Aşırı Isındı. Lütfen Soğumasını Bekleyin.

Bom yerinde olmadığından istenen harekete izin verilmiyor

Kule Sağa DÖnüşte Limite Ulaşıldı.
Kule Sola DÖnüşte Limite Ulaşıldı.
Makinanın yürümesi için maksimum yüksekliğe ulaşıldı.
Sepet Yükü Çok Fazla Lütfen Sepetten Yuk indirin.
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7.4 Alarm Kodları Ve Çözüm Yöntemleri
Alarm Kodu

Açıklama

Çözüm Yöntemi

Alarm ‘’0’’

Boş

Boş

Alarm ‘’1’’

Kule Acil Stop Basili

Acil Stop Butounu Bırakınız

Alarm ‘’2’’

Sepet Acil Stop Basili

Acil Stop Butounu Bırakınız

Alarm ‘’3’’

Parametre Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘4’’

5V Besleme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’5’’

Sepet Kart Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’6’’

Açi Sensörü Kanal 1 Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’7’’

Açi Sensörü Kanal 2 Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’8’’

Açi Sensörü Gerçek Degeri Aralik Disinda Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’9’’

Açi sensörü Çapraz Kontrol Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’10’’

Açi Uzunluk Sensoru Kanal 1 Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’11’’

Açi Uzunluk Sensoru Kanal 2 Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’12’’

Aci Sensoru Aralik Disinda

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’13’’

Aci Sensoru Capraz

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’14’’

Uzunluk Sensoru Aralik Disinda

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’15’’

Uzunluk Sensoru Capraz

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’16’’

Sase Denge Kanal 1 Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’17’’

Sase Denge Kanal 2 Haberlesme Hatasi

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’18’’

Sase Aci Sensoru Capraz

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’19’’

Load Cell Kanal 1 Adc Aralik Disinda

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’20’’

Load Cell Kanal 2 Adc Aralik Disinda

Paktaş ile irtibata geçiniz
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Alarm ‘’21’’

Load Cell Gercek Deger Fark

Paktaş ile irtibata geçiniz

Alarm ‘’22’’

Her iki konsol aktif svici 1

Alarm ‘’23’’

Üst konsol butonlarinin ikiside 1

Alarm ‘’24’’

Kule Saga Svici Hatasi

Kule Sağa Kesme Svici Arızalı

Alarm ‘’25’’

Kule Sola Svici Hatasi

Kule Sola Kesme Svici Arızalı

Alarm ‘’26’’

Teleskop Içerde Svici Hatasi

Teleskop İçerde Svici Arızalı

Alarm ‘’27’’

Bom Yerinde Svici Hatasi

Alarm ‘’28’’

Donus Svicleri 1

Alarm ‘’29’’

Teleskop Icerde Maksimum Uzunluk Teleskop içerde
iken uzunluk sensörü beklene aralık dışında

Kule ve sepet anahtarının her ikiside aktif.
Paktaş ile irtibata geçiniz
Sepeet Joystick Hareket Seçme
Anahtarlarının Her İkiside 1 . Paktaş ile
irtibata geçiniz

Bom yerinde svici arızalı
Kule sağa sola kesme sviçlerinin her
ikiside aktif
Paktaş ile irtibata geçiniz
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7.5 AKÜ BAKIMI
A. GENEL KURALLAR;
a) Akülerinize kesinlikle sigara ile yaklaşmayınız.
b)
Akülerinizin bulunduğu ortamın iyi
havalandırılmasını sağlayınız.
c)
Kullandığınız alet ve ekipmanlarınızın izoleli
olmasına dikkat ediniz.
d) Akü kutup başı ve bağlantı koruma elemanlarının
takılı olmasına dikkat ediniz.
e)
Çalışma ortamının gerektirdiği sıklıkla buşon
deliklerini temizleyiniz.
f) Elektrolit veya saf su depolamak için metal kaplar
kullanmayınız.
g)
Aküler kurşun ve kurşun bileşikleri içerirler.
Kurşun bileşikleri sağlığa zararlıdır. Akü üzerinde
çalışırken; sigara içmeyiniz, yiyecek ve içecek
almayınız. İş sonunda mutlaka ellerinizi yıkayınız.
UYARILAR:
a) Akü üzerinde çalışırken aside dayanıklı eldiven, iş
elbisesi-önlüğü ve koruyucu gözlük kullanınız.
b) Yere dökülen elektroliti; Sodyum bikarbonat,
Kostik gibi bazlarla mümkün olan en kısa zaman içinde
nötralize ediniz ve zemindeki artıkları derhal
uzaklaştırınız.
c) Kıyafetinize sıçrayan elektroliti derhal bol suyla
yıkayınız.
d) Cilde veya göze sıçrayan elektrolit derhal bol suyla
yıkayıp, zaman geçirmeksizin doktora gidiniz.

b) Aküyü sökmeden veya takmadan önce akım
anahtarını kapalı tutunuz.
c) Akım anahtarını açmadan önce bağlantıların
sıkılığından emin olunuz. Bağlantı sıkılığını kontrol
ederken izoleli aletler kullanınız.
d) Akülerin bulunduğu yeri temiz tutup, yeteri kadar
havalandırınız.
ELEKTRİKSEL ENERJİ:
Eğer bağlantılar korunmasız ise, Akülerin kutup
başlarından bir kaçına aynı anda iletken bir cisimle
dokunulduğunda kısa devre oluşur ve cisim ısınarak
yakıcı hale gelir.Metal eriyip etrafa sıçrayabilir ve
ortamdaki hidrojen gazını tutuşturarak patlamaya
sebep olur.

UYARILAR:
1) Akülerle çalışırken kısa devreye sebep olabilecek;
saat, yüzük, bilezik gibi kişisel eşyalarınızı çıkarınız.
Çalışırken cebinizden düşebilecek cisimleri güvenli bir
yere kaldırınız.
2) Daima izole edilmiş alet takımı kullanınız.
3) Akü üstlerinde iletken cisimler bırakmayınız.
4) Daima koruyucu gözlük malzeme kullanınız.
5) Toplam 60 V' u aşan Akülerde ana bağlantılar
sökülürken, en az
3 noktada hücreler arası
bağlantılar açılmalı ve voltaj düşürülmelidir.
İŞLEMLER
ŞARJ

PATLAMA TEKLİKESİ:

Şarj için sadece doğrusal akım kullanılır.

Kurşun-asit aküleri şarja alındığında patlayıcı gazlar
açığa çıkarırlar.

Akü şarja bağlanırken kutup başları aynı işaretli şarj
kablosuna bağlı olmalıdır.

UYARILAR:

Şarj öncesi elektrolit ısısı ; +10ºC ile +40ºC arasında
olmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda tam şarj
gerçekleşemez. Daha yüksek sıcaklıklar aküye zarar
verir.

a) Herhangi bir patlamaya sebep olmamak için
akülerin yanına ateşle yaklaşmayınız.

Şarj süresince sıcaklık kontrol edilmelidir. En uygun
sıcaklık 40º ± 5ºC dir.

Bekleme sırasında akü içine yabancı madde girmesini
önleyiniz.

Eğer ısı 50ºC nin üzerine çıkarsa, şarjı kesiniz ve
soğuması için bekleyip daha sonra şarja devam ediniz.

BAKIM:
Her akü için bakım kaydı tutunuz.
Akü üzerini her zaman kuru ve temiz tutunuz.

DENGELEME ŞARJI
Dengeleme şarjı, akünün işletme ömrünü artırıp,
ömür boyunca kapasitenin korunmasını sağlar.
Akünüzü ayda bir kere dengeleme şarjına alınız.

Temizlik için nemli bez ve kuru hava kullanınız.
Unutmayınız ki akü üzerinin temiz olmaması kısa
devre riski oluşturduğu gibi akünüzün ömrünü de
kısaltacaktır.

Akü derin deşarj yapıldıysa mutlaka gereklidir.
Şarj akımı akü kapasitesinin % 5’ini aşmamalıdır.

GÜNLÜK BAKIM

Belirtilen sıcaklıklara uyulmalıdır.

Her deşarjdan sonra akü şarj edilmelidir.

DEŞARJ:

Şarj sonunda elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir.

Sık aralarla yarım deşarj olmuş aküyü şarja bağlamak
akünüzün ömrünü kısaltır.

Her şarjdan sonra aküde mekanik hasar olup olmadığı
ve temizliği kontrol edilmelidir.

Akünüzü asla deşarj vaziyette bırakmayınız.

HAFTALIK BAKIM

Deşarj olmuş akünüzü derhal şarja bağlayınız.
TAŞIMA:

Akü kazanı içinde elektrolit ya da su olup olmadığı
kontrol edilmeli, gerekiyorsa akü ve kazan
temizlenmelidir.

Traksiyoner aküler ağırdır. Uygun kaldırma ve taşıma
sistemleri ile taşınmalıdır.

Eğer akünüzün üstünü yıkamanız gerekiyorsa, akü
kazanı içinde biriken suyu mutlaka tahliye ediniz.

Akülerin üst kısımları yukarıda ve dik olarak
kaldırılmalıdır. Kaldırma sisteminin herhangi bir
parçası aküye dokunmamalıdır. Akü; kullanıldığı araç
içinde doğru konumda yerleştirilmelidir.
SAKLAMA:
Servis dışı kalan aküleri; tam şarj ederek beklemeye
alınız.
Akü kazanı içinde biriken, elektrolit ve suyu boşaltınız.
Akü hücrelerini temizleyip kurulayınız.

Bağlantı cıvatalarının sıkılıkları kontrol edilmelidir.
AYLIK BAKIM
Akünüz ayda bir kere dengeleme şarjına alınmalıdır.
Şarj sonunda, akü redresöre bağlı iken tüm hücre
voltajları, elektrolit yoğunlukları ve sıcaklıkları
ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
Yapılan ölçümlerde hücreler arasında önemli farklar
ortaya çıktığı takdirde akü tedarikçinize başvurunuz.

30-60 günde bir yeniden şarj ediniz.
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Ek-6 Elektrik Malzeme Listesi

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45

Malzeme Listesi
AÇIKLAMA
AFN MPC-430 (ANA KART)
AFN MPC-110 (HABERLEŞME KARTI)
MİNİK BUTON
BD21 0-1 Seçici Buton
XB4-BP 21 CONTALI BUTON
XB4 BG33 Anahtarlı 1-0-2 Buton
XB4 BS542 Acil Stop butonu
XB7EV03BP Sinyal lambası yeşil
XB7EV04BP Sinyal lambası kırmızı
Çift Eksen Joystick Walvoil
BD-300 Digital Ekran
8'lİ Soket
6'lı Soket
4'lü Soket
3'lü Soket
2'li ATP Soket
2'li Soket
Valf Soketi
Curtis Hydroulic Pump Motor Sürücü 24V 600A
MAS-300 Açı Sensörü (Zemin Eğim)
Buzzer
Korna
Mantar Butonlu Şalter
355A Sigorta
Gemes Redresör 24V 70Ah
2V 480 Ah Hawker Akü
XCK-D2102P16 Telemekanik Swich Uzunluk Ayarlı
XCK-P2118P16 Switch Termoplastik Makaralı Kol
XCK-P211---- Switch Metal Pim
Döner Lamba
Oto Sigortalık
Sigorta 10 A
Sigorta 7,5 A
Sigorta 5 A
250X330X140 mm Menteşeli Plastik Buat IP65
350x190 Alüminyum Buat
PWM-Analog Sinyal Dönüştürü 0-5V
Hella Röle
Diyot
Minik Joystick 0-10V
Projector
MAS-400 Açı Sensörü (1.Bom Açı)
MAS-200 Açı Sensörü (2.Bom Açı)
AFN Uzunluk Sensörü

Miktar
1 Ad
1 Ad
4 Ad
1 Ad
3 Ad
1 Ad
2 Ad
3 Ad
2 Ad
1 Ad
1 Ad
3 Takım
1 Takım
3 Takım
2 Takım
3 Takım
4 Takım
24 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
12 Ad
1 Ad
2 Ad
1 Ad
1 Ad
3 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
4 Ad
4 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad

38

Ek-7

Hidrolik Devre Şeması
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Ek-8 Hidrolik Malzeme Listesi

Şema
No

Malzeme Adı

Adet

1

6 KW Elektrik Motoru

1

2

8cc Hidrolik Pompa (Sağ Dönüş)

1

3

45 lt/dk Emiş Filtresi

1

4

40 lt Yağ Tankı (Özel İmalat)

1

5

3/8’’ 4’lü Emniyet KartiçliPleyt

1

6

Dönüş Redüktörü

1

7

Ana Bom Silindiri

1

8

2. Bom Silindiri

1

9

Teleskopik Bom Silindiri

1

10

3/8’’ İkiz Basınç Emniyet Ayar Valfi

1

11

Sepet Denge Silindiri

2

12

1/4’’ Hortum Patlama Valfi

1

13

3/8 ‘’ İkiz Kilit Valfi

1

14

CTM 1016 Hidrolik Yürüyüş Motoru

2

15

Yürüyüş Bloğu (PAKTAŞ PLATFORM Özel İmalat)

1

16

Direksiyon Silindiri

1

17

3/8’’ Çiftli Yük Tutma Valfi

4

18

3/8’’ 2 Yollu Hidrolik Tip Vana

2

19

Ø63 Gliserinli Manometre

1

20

1/2’’ Çekvalf

1

21

Fly bom silindiri

1
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Ek-9

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Firma Adı:
Formu Dolduran:

Tarih:
İmza:

Kapsam:

Gerekçe:

Öneri

Ürün Kalite İyileştirmesi
Hizmet Kalite İyileştirmesi
Fiyat / Ödeme Koşulları İyileştirmesi
Termin / Teslim Süreleri İyileştirmesi
Ürün Yelpazesi İyileştirmesi
Personel – Altyapı Koşulları İyileştirmesi
Diğer Öneri ve Şikayetler

Şikayet

Öneri / Şikâyet İçeriği: (Lütfen aşağıdaki boşluğa, öneri veya şikâyetinizi, yer, zaman, kişi ve olay
ayrıntıları ile açıklayınız)

Sonuç: (PAKTAŞ PLATFORM Yetkilisi tarafından
doldurulacaktır )

Değerlendiren (İsim-İmza-Tarih)
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Ek-10

EĞİTİM KATILIM TUTANAĞI
EĞİTİM ADI:

EĞİTMEN:

TARİH:

SÜRE:

EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER:
EĞİTİM İÇERİĞİ:

KATILIMCILAR
NO

ADI SOYADI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
EĞİTMENİN DEĞERLENDİRMESİ ve ÖZETİ:

İMZA:

GÖREVİ

İMZA

TARİH
SIRA NO

Ek-11

.... / …. / 20

MAKİNA-ARAÇ TESLİM TUTANAĞI
Firma Adı
Telefon Numarası

Makinenin
Markası
Makine Adı
Makine Tipi
Seri No
Aracın Durumu

Aracın Plakası
Araç Adı
Aracın Km.
Aracın Modeli

AVADANLIKLAR:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Adı Soyadı

Adi Soyadı

İmza

İmza

TARİH
SIRA NO

.... / …. / 20

MAKİNA-ARAÇ TESLİM TUTANAĞI
Firma Adı
Telefon Numarası

Makinenin
Markası
Makine Adı
Makine Tipi
Seri No
Aracın Durumu

Araç Plakası
Araç Adı
Aracın Km.
Aracın Modeli

AVADANLIKLAR:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Adı Soyadı

Adi Soyadı

İmza

İmza
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Ek-12
Kule Kumandası: Havai platform fonksiyonlarını
aşağıdan yönetmek için kuleye konan kumanda

SÖZLÜK
Ağırlık Merkezi: Havai
dengelendiği nokta

platformun

ağırlığının

Başlangıç Konumu: Havai platform bütün bomlarının
tamamen kapalı olduğu ve kulenin merkezde olduğu
pozisyon.
Bom: Sepeti destekleyen hareketli ankastre kiriş
Bom Grubu: Kule ve sepet arasına yerleştirilmiş olan
bom montajı
Çalışma Diyagramı: Bom hareketinin yatay ve dikey
limitleriyle tanımlanan, sepetin yerleştirilebileceği
alan
Çalışma Yüksekliği: Sepet yüksekliği artı 2 m
Çalışma Yükü: Havai platformun imalatçısı
tarafından belirlenen taşıma kapasitesi. Sepette
kaldırılabilecek personel ve yükün maksimum
toplam ağırlığıdır.

Maksimum Tekerlek Yükü: Tek bir tekerlekten
zemine veya yere uygulanan maksimum yük
Maksimum Yükseklik: İmalatçı tarafından stabiliteye
göre izin verilen maksimum sepet yüksekliği
Minimum Güvenli Yaklaşma Mesafesi: Havai
platformu
kullanırken
elektrikli
iletkenlere
yaklaşılabilecek minimum güvenli mesafe
Nitelikli Personel: Bilgi, deneyim veya eğitim
nedeniyle yapılacak çalışmayı ve içerdiği riskleri bilen
kişi
Operatör: Havai platformun hareketini kumanda
eden nitelikli personel
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri: Sepet içerisinde
çalışırken düşmeyi engelleyici kemer
Sepet: Personeli alet ve malzemeleriyle birlikte
tutmak için tasarlanmış havai platform bölümü

Joystick:Yönetme kolu
Kule: Döndürme yatağının üzerindeki, ana bomu
destekleyen ve dönme merkezi etrafında dönen
kısım.
Eğim Kabiliyeti: Havai platformun çıkabileceği
maksimum eğim
Havai Platform: Ayarlanabilir konumlu sepeti olan,
yüksek ve erişilmesi güç noktalara güvenli şekilde
erişim sağlayan çalışma platformu.
İmalatçı: Havai platformu üreten kişi ya da tüzellik

Sepet Kumandası: Havai platform fonksiyonlarını
yukarıdan yönetmek için sepete konan kumanda
Sepet Yüksekliği: Sepetin zemini ile yer arasındaki
dikey mesafe
Şasi: Havai platformun iskelet kısmı
Teleskopik Bom: Sepeti destekleyen hareketli
teleskopik ankastre kiriş
Yetkili Personel: Belirli yerlerde belirli görevleri
yapan, yapabilen ve yapma sorumluluğu olan
kişilerdir.

Korkuluk Sistemi: sepetin etrafına yerleştirilmiş
düşmeyi önleyici dikey parmaklıklar
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