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FORORD

 Denne instruktion tillader kranfßreren fßlgende:

�  SÞtte kranen i og ud af drift,
�  Udfßre drift check,
�  Kontrol af kranens sikkerheds stand,
�  Brug af kßrsels anvisninger,
�  Udfßre kranfßrerens pligter.

 
 

Kranføreren må ikke køre kranen hvis han ikke har A kranfører certifikat,
eller tårnkran og fastopstillede kraner > 8 tm.
Han skal ligeledes have læst og forstået denne instruktion.
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INSTRUKTIONER VED ARBEJDSTIDS BEGYNDELSE 
 
i

� Tjek positionen af krøje bolten 

Husk altid, før arbejdet påbegyndes, at raportere til arbejdeslederen, hvis der konstateres 
nogen former for unormale hændelser.   

� Tjek dorn−forbindelsen ved de 4 ben.  

� Tjek kranens stabilitet 

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

i
Hvis stabiliteten ikke er korrekt, informer straks projektlederen. Kranen skal sikres med det samme. 
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� Tjek ballast blokkene og deres befæstigelse.   

� Tjek elektriske kabler ikke er snoede. 

/

� Tjek the status, samt den korrekte oprulning af wirerne. 

� Tjek krogen samt sikkerheds låsen. 

� Tjek den korrekte jording af kranen. 
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� Check KK shunt tilstædeværelse. 

� Sæt hovedafbryderne på ON ( I ). 
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� Tjek strømforsyningen. 
– Hvis forsyningen er 1 faset (230 V) (X370D), drej knap (S110X) to 20 A or 32 

A alt efter sikrings størelsen på strømforsyningen.  

� Lås frikrøjnings udstyret. 
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� Sæt kranens hovedafbryder i  I / ON. 

/

� Radio kontrol: 
– Drej nøgleafbryderen til ON ( I ) 

– Udløs nødstoppet (2) 
– Tryk på horn kontakten (3) 
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� Tjek kontaktens position. Alt efter konfigurationenn. 

Konfigurationer Kontakt 

� Horisontal udlægger udfoldet. 

� Horisontal udlægger sammen foldet 

� Udlæg rejst til 11º, udfoldet. 

� Udlæg rejst til 20º, udfoldet. 

� Enter konfiguration på transmitteren. 

i Ved arbejde med foldet udlæg, skal udlægget hvile på staget. 
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� Tjek funktionen af lys og lyd alarm. 
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� Tjek god funktion af nødstoppet: 

– Tryk nødstop − reset knap (1), hovedelæet udløses og konverterne er ikke længere 
aktive. 

– Tryk ON − horn − reset knap (2), hoved relæet trækker og konverterne bliver aktive. 

21

i Hvis hoved relæet udløses på grund af forstyrelser, skal frekvens omformerene udskiftes. 

RADIO KONTROL MED DISPLAY / Frekvens skift 

� Tjek alle funktioner og alt sikkerheds udstyr (ved langsomt at aktivere sikkerheds stoppene)      
ved hjælp af  betjening fra radio kontrol. 



INSTRUKTIONER VED ARBEJDSTIDS BEGYNDELSE 
 

30P−0000−037−0 8 8−10−1330P−0000−037−0 /



IINSTRUKTIONER VED ARBEJDSTIDS BEGYNDELSE 
 

f 

30P−0000−037−0 9 8−10−1330P−0000−037−0

� Tjek vind styrken ikke overstiger < 72 km/h. 

� Tjek vindmåleren (*). Ved hjælp af test knappen (1) og knapperne (2) og (3) 
tjek funktionen af lyd alarmen og lys signalet (blinkende alarm lamper). 

/

2

3

1
(*)

DIALOG VIND MÅLER / Vedligeholdelse 

� Monter sikkerheds kæderne (*). 

(*) Alt efer model eller option 
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 LÎSE TYPEPLADER

SYNOPSIS

Ë

1

 OVERSIGT

1 Type plade

i  Check fastgørelse og tydelighed af typeplader.
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 Eksempel

 En kran med 28 m udlæg, 2 skåret 21 m radius kan maksimum løfte en byrde på
 1 205 kg.

 m ⇒ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
kg ⇒ 1800 1670 1555 1450 1360 1275 1205 1140 1080 1025 975 930 890 850

28 m

21 m

= 1205 kg

 En kran med 26 m udlæg, 2 skåret, kan på 18,5 m radius maksimum løfte en byrde på
1 500 kg.

 m ⇒  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
kg ⇒  1800 1665 1555 1455 1370 1290 1220 1160 1100 1050 1000

26 m

= 1500 kg

18,5 m�
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 INSTRUKTIONER FOR KRAN KÏRSEL

 Det er strengt forbudt at lßfte en last der overstiger kranens kapacitet.
 LÞs den tekniske information hvis der skal lßftes byrder over i 1 m2/t.

 Tekniske data

 Hvis lastsikringerne er aktiveret (signal lamper 90 % and 100 % tÞndt) (1),
 betjen modat kßrsel som nedenst¬ende:
�  Kat ind (2)
�  Fir (3)

2
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�Det er forbudt at løfte i en skæv byrde.

ÅÅ
ÅÅ
ÅÅ

ÅÅÅ
ÅÅÅ
ÅÅÅ

�  Det er forbudt at sætte byrden i svingninger.

ÅÅ
ÅÅ
ÅÅ

ÅÅ
ÅÅ
ÅÅ

ÏÏÏÏÏ
ÅÅ
ÅÅ

ÅÅ
ÅÅ
ÅÅ

�  Det er forbudt at krøje byrder over personer og veje.

ÅÅÅ
ÅÅÅ
ÅÅÅ

�  Byrden skal altid køres op til over 2 m over jorden.

ÅÅ
ÅÅ
ÅÅ

< 2  m
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�  Det er forbudt at opstille en kran uden at overholde den foreskrevne afstand.

2 m
2 m

>  0,50 m (1)

(1)  Efter lokale bestemmelser.

�  Det er forbudt at kommer tættere end 5 m ved en elforsyningslinie� 50 000 V,
 og tættere end 3 m � 50 000.

ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ

�50 000 V

�50 000 V

�  Blindkørsel forbudt uden hjælp fra en anhugger.

ÅÅ
ÅÅ

Å
Å

�  Samløft forbudt (AT kan kontaktes for dispentation ).

ÅÅÅÅÅÅÅ
ÅÅÅÅÅÅÅ
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�  Det er forbudt at løfte personer.

�  Det er forbudt at bruge kranen som trækredskab,selv for kørende enheder.

�  Det er forbudt at folde udlægget med byrde i krogen.

ÅÅ
ÅÅ

�  Det er forbudt at folde udlægget med rejst udlæg.
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�  Det er forbudt at fylde byrder på krankrogen når den den er frithængende, det er også forbudt
 at anhugge byrder der er ustabile og kan falde ned.

�  Det er forbudt at lægge krogen på jorden , med slækkede wirer.

�  Det er forbudt at lade byrder hænge i krogen om natten , og når kranen ikke er i drift.

ÅÅ
ÅÅ

�  Det er forbudt at arbejde i uoplyste områder.

ÅÅ
ÅÅ

ÅÅ
ÅÅ



 INSTRUKTIONER FOR KRANKØRSEL

40P−0000−005−0 7 08−12−0940P−0000−005−0 /
� .POTAIN. 2002.

Any reproduction 
for commercial purpose is forbidden.

�  Det er forbudt at skinne køre, hvis udlægget ikke sættes på langs af sporet.
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�  Interdiction de translater avec une charge suspendue au crochet.
�  Det er forbudt at køre på skinnerne med byrde i krogen.

ÅÅ
ÅÅ
ÅÅ

�  Kranen skal tages ud af drift når vindstyrken når 72 km/t.
 Foretag proceduren for vindfristilling ved arbejdstids ophør.
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(1) (1)

(1)  Option

 INSTRUKTION VED ARBEJDSTIDS OPHØR



 INSTRUKTIONER FOR KRANKØRSEL

40P−0000−005−0 9 08−12−0940P−0000−005−0 /
� .POTAIN. 2002.

Any reproduction 
for commercial purpose is forbidden.

�  Ved normal krankørsel, stop aldrig kranen med nødstoppet.

 Kranførerens kontrol system efter option

�  Det er forbudt at køre indtil endestoppene aktiveres, stop lidt før..

 Det er forbudt at justere moment stop, overlast stop, grænse afbrydere og top tracing kontrol 
 system.



OVERSIGT

� .POTAIN. 2002.
Any reproduction 

for commercial purpose is forbidden.

07P−0000−005−0−GB 1 27−04−10

RADIO KONTROL MED DISPLAY 2
Oversigt                                             

Generelle noter                                                                                                                                                       3
Tekniske data               3 
Princip Diagram                                                4
Joy Sticks                                                                                                                                             5
Knapper og signal lamper                                                                                                                6
DISPLAY − KEYBOARD                                                                                                       7
Klargøring af radiostyring til service                                             10

Frekvens skift                                                                                                                        11     



RADIOSTYRING MED DISPLAY

07P−0000−005−0 2 27−04−1007P−0000−005−0 /
� .POTAIN. 2002.

Any reproduction 
for commercial purpose is forbidden.

RADIOSTYRING MED DISPLAY

Oversigt

1

6 5 44

2

3

4

7

4

4 44

 Oversigt

1 Radio kontrol med display (transmitter)

2                Rem

3               Joy stick

4               Knapper

5 Display

6 Signal lamper

7 Batteri
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 GENERELLE NOTER
 Radiostyringen virker ved hjælp af kommunikation på radiobølger .Styrken af denne kommunikation
 er derfor afhængig af flere faktorer, så som distancen imellem sender og modtager. Fysiske 
 forhindringer samt radiobølger har også indflydelse på styrken.
 Hvis der er forstyrelser eller styrken af radiobølgerne bliver for svage ( kobler hoved strømforsyningen
 automatisk fra ).
 Hvis dette problem opstår tit, prøv at skifte frekvens.
 

RADIO KONTROL MED DISPLAY / Frekvens skift

 Denne type af forstyrelse kan også skyldes afladt batteri.

 Tekniske data

System

Frekvens

Bånd (433−434 MHz or 869 MHz) Europe
Bånd (458 MHz) USA
Bånd (419 MHz) China
Bånd (429 MHz) Japan
Bånd (447 MHz) Koréa

Addresser
Transmitter (radio kontrol): Coding by code (ADMO)
Receiver (processing unit):  Coding by code (ADMO)
(1 single address per system)

Temperatur område                                          −20° to + 70°C

 Sendestyrke                                                        Ca. 100 m

 Sender (radio kontrol)

  Strøm forbrug � 10 mW (ETS 300−220)

 Strøm forsyning                       Interchangeable battery 3,6 V − 1200 mAh

Operating time Approx. 8 hours at 100 % utilization

 Beskyttelses system IP 65

 Modtager (processing unit)

 Strøm forsyning                                                 48V      −15% / +20%

 Beskyttelses system IP 21
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 PRINCIP DIAGRAM 

 MODTAGER
(radiostyring)

 Modtager
(proces enhed)

 Kode nummer 3

 Radio styring −
 modtager modul

 Radio styring −
 modtager mondul

  Kontrol transmission

 Kode nummer 1  Kode nummer 2
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 JOY STICKS 
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Tabel

Kat ud                           Fir 

Kat ind                        Hejs

Krøje til venstre                                Undervogn tilbage

Krøje til højre                                    Undervogn frem
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Knapper og SIGNAL LAMPER

7 6 5 4

8

1 2

3

Tabel

1
Rød signal lampe: Alarm − Last / Moment / Vind
Orange signal lampe: Foralarm − Last / Moment / Vind
Grøn signal lampe, kommunikation etableret imellem kontrol box and modtager

2 Shunt knap (for wire skæring
skift) * eller frekvens skift.  6                       Omskifter − Kørsel / Mast / udlæg **

3 ON−OFF nøgle       7                       Krøjebremse knap

4 On − Horn − Reset knap              8 Display keyboard

5 OFF knap

Det er muligt at justere alarmer and foralarmer (last / moment / wind

Teach−in program menu
DIALOG VINDM¡LER / Justering af vÞrdier

* Kun GME kraner
** Bruges kun på GMA kraner
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DISPLAY − KEYBOARD

N
T
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02

E SC ENTER

1 2 3

Tabel

1 Display zone: Symboler, værdier, enheder

2 Signal styrke

3                Batteri nivau

Symboler

Standard symboler

POTAIN symbol
    Putting the crane into service
    Teach−in programming
    Shunt mode

Nød tilstand*   Højde display

Display krøje vinkel** Radius display

Moment belastning i %                                       Last display

Display skinnekørende distance** Fejl display

Vindmåler

Vind display  Før vindalarm 

Vind alarm

* Kun GMA kraner
** Efter model og option.
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Symboler

 Zoner

Decelerating Kat ud                                                        Kat ud stop

Decelerating Kat ind                                                       Kat ind stop

Undervogn frem stop*                                                    Undervogn tibage stop*

Krøje højre deceleration*                                               Krøje højre stop*

Krøje venstre deceleration*                                           Krøje venstre stop*

Wire skæring

Wire skæring(1 skæring)*                                              Wire skæring (2 skåret)

Wire skæring (3 skåret)*                                                Wire skæring (4 skåret)

Wire skæring (6 skåret)*

* Efter model og option

Brug af key board 

Key boarded består af 4 knapper som kun bruges til at skifte imellem de forskellige dis-
plays.

�Knappen          skifter til næste display.

�Kappen            skifter til forrige display.

�Knappe                     skifter fra et display til det næste.
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Display standard:
Akuel radius − Tilladt maximum
radius for den aktuelle last.
Aktuel last − Tilladt maximum last
for den aktuelle radius.

Løftet last

Vind hastighed*

Moment 

Højde: Krog position
i forhold til udlæggeren

Radius: Kat stilling fra
udlæg fod.

Kranens position på sporet
med udgang i det satte punkt
*

Valgt skæring

Udlæg position med udgang i det 
satte punkt*

GMA

GME

* Efter model og option.
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Klargøring af radiostyring til service

12 54

3

Oplad batterierne med opladeren som blev leveret med radiostyringen, inden radiostyringen
tages i brug.
� Check nøgle afbryder (1) er i position “0”.

� Check nødstoppet (2) ikke er trykket ned.

� Isæt et opladet batteri (3) ind i batteri boksen under radiostyringen, kontroller af polerne
sidder rigtigt.

�  Start radiostyringen op med nøgle afbryder(1) i "I” position. To lyd signaler høres.

�  LED (4) lyser.
�  Tryk mindst 1 sekund på ON/Horn knappen (5).

Radiostyringen er klar til brug.

i
 Hvis kabel styringen er forbundet igennem KK connector, har denne fortrinsret.
 

 Når batteriet er ved at være afladet lyder et signal.

i  Radiostyringen stopper automatisk efter 5 minutter efter signalet lyder.

 S¬ snart signalet lyder, stil kranen i fristilling.

 Sluk radiostyringen, med nßgle afbryder (1) i position “0”.

 Fjern det afladte batteri, ved at trykke let foran og trÞk let op.
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FREKVENS SKIFT

 Kun for versionen uden kabel tilslutning.

i
 Ved opstart med nøglen i  “I” position,  falder hovedrelæet ud grundet interference problemer.
 fortsæt som følger:

213

4

�  Nedtryk nødstoppet (1).

�  Tryk Frequency søgnings knap (2) og hold den nedtrykket indtil den grønne LED (3) blinker,
 slip frekvenssøgnings knappen (2).

�  Frigør nødstoppet (1).

�  Tryk ON/Horn knappen ind (4).

i

 Hvis problemet ikke løses, må radiostyringen åbnes og frekvensen skiftes på HF mondules
 omskiftere.
 For dette, skal der bruges et password. Dette kan kun gives til personer der har deltaget
 i tilhørende uddannelses program.

TRAINING CENTER Manitowoc Crane Group France SAS / Training − Programs

�  Hvis det ikke lykkedes første gang prøv igen (6 frevenser er tilgængelige).
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INSTRUKTIONER VED ARBEJDSTIDS OPHØR 

i Ved arbejdstids ophør, skal evt. unormale hændelser raporteres til plads chefen. 

Det er strengt forbudt at forhindre udlægget i at krøje,  for eksempel må hønen ikke fastgø
res til et fast punkt. Kranen SKAL stå i frikrøje position.  

� Fir byrden til jorden. Kør hønen op til 1m under katten, uden last.  

ÅÅ  

ÅÅ  

� Kør katten ind til ca. 3 meter fra masten.  

1 m

3 m
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� Kør udlægget i vindretningen. 

/

� Sæt kranen i en af de mulige konfigurationer. 

BALLAST EFTER VIND  ZONE. 

i
Hvis kranen bruges med foldet udlæg, tjek at udlægget har kontakt med staget uden at hvile på det. 

� Sluk for radio styringen: 
– Tryk på OFF knappen. 
– Drej knappen til  ( O ). 
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� Sæt kranen i frikrøje. 

� Sluk for kranen: 
– Drej hovedafbryderen på byggeplads tavlen til OFF ( O ). 

– Sæt kranens hovedafbryder på  ( O / off ). 




