
Ножичен носач 

 

 

Ножичен носач мобилен електрически тип Xem серия Termurah Индонезия 

 

   Тип: XE-M50S 

          Максимална работна височина: 5.000 мм (5 м) 

            Височина на платформата максимум: 3.000 мм (3 м) 

           Товароподемност: 450 кг 

           Контролер: Къртис (оригинална Италия) 

           Контролен вентил: Арон 

           Тегло: 450 кг 

           Гуми: Φ250 твърди гуми 



 

1Шаси. 2 Хидравлична станция. 3 Outrigger. 4 Електрическа кутия за управление. 5 Петролен 

цилиндър. 6 Boom. 7 Платформа . 8  Парапет. 9 Ръчен бутон. 

 



Начин на употреба. 

За да се осигури безопасна употреба и да се направи машината в добро работно състояние, трябва 
да се предхождат проверки на ефективността преди употреба. 

Проверете съдържанието. 

Дали електроната мрежа е добра. Всеки бутон е валиден. Ако има маслен теч от помпата и други 
течове. Проверете краен превключвател. 

Ако всяка точка на пресичане на гайките е опъната. 

Етапи на работа. 

Ще бъдат изтеглени четири крака, за да се настрои крачовият болт със специален гаечен ключ, 
така че повдигнете болто за позициониране на крак сигурното заключване. 

Захранване, когато индикаторната лампа, натиснете бутона нагоре, за да работите. 

Уведомление за употреба. 

Процесът на бутилките за захранване с постоянен ток трябва да бъде изключен след използване 
на батерията, в противен случай ще се изтощи. 

Необходимото работно натоварване, употребата на претоварване е строго забранена. При 
условията на специалната аварийна ситуация не трябва да претоварвате повече от 10%. 

При отсъствие на бариери за безопасност е забранено да се качва  персонал. 

В купето на действие и в повдигнато положение, не движете машината. 

Когато платформата за повдигане трябва да се направят дистанционни крака, забранено за 
разтърсване от човек на платформата. Забранява се всяка работа на живо върху платформата. 

Установите ли, че работното налягане е прекалено високо или повдигането на ненормални звуци 
незабавно спирете, за да се провери, за да се избегнат повреди. 

Поддръжка. 

Бележки по безопасността. 

Неелектрическите специалисти не могат да освобождават уреди, за да предотвратят токов удар 
или неправилни връзки. 

Ако е необходимо да влезете под платформата, за да го поправите, трябва обезопасите 
платформата, за да предотвратите внезапно спускане, причинявайки поражения. 

Потребителите не трябва да имат право да се придържат към релефния кладенец, ако свободата 
се коригира с облекчение, то може да причини ненормална работа, ако хидравличната система и 
може да накара платформата да се издигне и да причини разкъсване на тръбите. Това ще бъде 
ненужно увреждане на човека и машина. 

Преди да извадите някоя част от хидравличната система, трябва първо да я източите, за да 
избегнете внезапно падане на маслото и масата на хидравличното масло. 

 



 



 



 



 



 



 



 


