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Dette dokuments formål
Denne betjeningsvejledning har til 
formål at anvende MARTIN PSA Stativ 
helt igennem korrekt, effektivt og 
sikkert.

Læs omhyggeligt denne 
betjeningsvejledning før 
ibrugtagning, og 
kontroller, at alle, der har 

med dette produkt at gøre, har 
forstået den!

Målgruppe
Denne betjeningsvejledning 
henvender sig til alle, der betjener og 
arbejder med MARTIN PSA Stativ.

Krav til betjeningspersonalet
Alle, der beskæftiger sig med monte-
ring, ibrugtagning og betjening af 
stativet, skal

 mindst en gang om året oplæres og 
instrueres af ejeren (denne oplæ-
ring skal dokumenteres),

 have læst og forstået betjeningsvej-
ledningen, i særdeleshed kapitlet 
»GENERELLE SIKKERHEDSANVIS-
NINGER«,

 være i optimal fysisk stand til sikker 
brug af stativet og korrekt adfærd i 
nødstilfælde.

Vedligeholdelses- og reparationsar-
bejde må kun udføres af autori-
seret, kvalificeret personale. 

Opbevaring af betjeningsvejled-
ningen
Betjeningsvejledningen skal altid 
opbevares på et sted, der er let tilgæn-

geligt for alle, der arbejder med 
MARTIN PSA Stativ. 

Ejeren skal entydigt angive opbeva-
ringsstedet for betjeningsvejled-
ningen.

Anmod om en kopi hos forhandleren 
eller direkte hos producenten, hvis 
betjeningsvejledningen mistes eller 
ødelægges.

© 2016 MARTIN PSA Lechtaler 
GmbH, A-6922 Wolfurt 

Alle rettigheder forbeholdes. Der 
tages forbehold for ændringer og 
videreudviklinger som følge af 
tekniske fremskridt samt for trykfejl.

BETJENINGSVEJLEDNING V1.0  Dansk
(oversættelse af den originale, tyske betjeningsvejledning)
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PRODUKTBESKRIVELSE
MARTIN PSA Stativ anvendes primært som forankrings-
punkt til personsikring i henhold til EN 795 og TS16415. 
Det monterede lastspil giver endvidere mulighed for 
hævning af last som f.eks. skaktdæksler, pumper, rørren-
sere etc. Efter montering af et højdesikrings- og rednings-
løfteudstyr kan MARTIN PSA Stativ også sikre personer 
mod nedstyrtning/evakuere personer. 

Vha. systemkomponenter, der er afstemt efter hinanden 
(højdesikringsudstyr, lastspil, pumpeløfteanordning etc.) 
kan MARTIN PSA Stativ til enhver tid udbygges modulært.

Ill. 1  Oversigt
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Designvarianter

Stativ med højdesikrings- og redningsløfteudstyr 
(HSRG)
MARTIN PSA Stativ kan valgfrit udstyres med højdesik-
rings- og redningsløfteudstyr til sikring af personer. Følg 
henvisningerne i betjeningsvejledningen for højdesik-
rings- og redningsløfteudstyret!

Stativ med lastspil
MARTIN PSA Stativ kan valgfrit udstyres med et lastspil til 
hævning af last. Følg betjeningsvejledningen for last-
spillet!

Vær opmærksom på de produktspecifikke 
risici, der er forbundet med de forskellige 
designvarianter (se »Produktspecifikke farer« 
fra side 22).

I denne betjeningsvejledning henvises der til 
afsnit, der kun gælder for én af følgende design-
varianter.
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Anvendelse

Tilsigtet formål
 På personforankringspunkt "A" vha. MARTIN PSA højde-

sikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG): 
Sikring og evakuering af maks. én person på steder 
med risiko for nedstyrtning som f.eks. ved bestigning af 
skakter og siloer (kun med MARTIN PSA HSRG og anven-
delse af sikkerhedsseler i henhold til EN 361)

 På det ekstra personforankringspunkt "B" på pick up-
hovedet:
Sikring af maks. én person, når denne f.eks. i rednings-
tilfælde skal ind i en skakt (kun med tilladt forbindelse-
selement i henhold til EN 362 og båndfalddæmper i 
henhold til EN 355)

 Hævning, fastgørelse og sænkning af last på op til 
maks. 500 kg, f.eks. skaktdæksler, pumper, rørrensere 
etc. med følgende forankringspunkter:
- MARTIN PSA Lastspil
- Lastforankringspunkt på pick up-hoved (maks. 

500 kg)

Ikke tilsigtet formål
Enhver anden eller videregående brug anses som ikke 
tilsigtet, f.eks. 

 Kombineret brug som personsikring og til hævning af 
last

 Samtidig sikring af mere end 2 personer med MARTIN 
PSA Stativ

 Hævning og sænkning af personer på lastforankrings-
punkt "C"

 Hævning og sænkning af personer med et lastspil
 Hævning og sænkning af dyr med et lastspil
 Drift med flere lastspil
 Montering og brug på køretøjer 
 Hævning, fastgørelse eller sænkning af last på mere end 

i alt 500 kg på MARTIN PSA lastspil og lastforankrings-
punkt på pick up-hoved

 Hævning, sænkning og sikring af last på personforank-
ringspunkt "B"

Se Side 36 vedrørende tilladte anvendelsesvari-
anter.
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Udstyr

Leveringsomfang

Ill. 2  Leveringsomfang

a) Stativ
b) Betjeningsvejledning
c) Lastspil inkl. betjeningsvejledning (valgfrit)
d) Højdesikrings- og redningsløfteudstyr inkl. betjenings-

vejledning (valgfrit)

b

a

c d
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Tilbehør

ID-nr. Betegnelse

67012 Bæretaske

Kombi-sikkerhedssele type V5-Endeavour i udstyr 
"Comfort", certificeret i henhold til EN 358 og EN 361; fås 
i størrelserne S-M, L-XL og XXL-XXXL.

Redningsbukser - olie- og fedtbestandige med integreret 
redningssele og sikkerhedsstøvler; skostr.: 41-47; 
godkendt i henhold til EN 361 og EN 1497

Kombination sikkerhedssele type V3A med sikkerhedsvest 
551, certificeret i henhold til EN 361, EN ISO 11611, EN ISO 
11612, EN ISO 14116 og EN 471 Kl. II; fås i størrelse S til XXL.

51349 4-dobbelt forankringswire (4 x 750 mm med krog)

17347 Greb til pumper på kæder op til 8 mm

51081 Basispakke til hævning af last
 1 stk. værktøjskuffert komplet
 2 stk. mellemstykker (maks. 350 kg) SP039
 2 stk. saksgribere (maks. 450 kg) SP024
 2 stk. vinklede krogadaptere SP058
 2 stk. T-kroge 50 mm (maks. 350 kg) S004
 2 stk. rundkroge (maks. 200 kg) S003
 1 stk. greb til pumper på kæder (maks. 1,2 t)

3000 Løfteudstyr "Bully" til skaktdæksler

17079 Lynafskærmning af aluminium

39713 Lynafskærmning af aluminium, reflekterende

18164 Færdselstavle "Forsigtig, byggeplads"

59679 Lastspil 500 kg aftageligt, type 501 
(wirelængde op til 16 m)

60217 Lastspil 500 kg aftageligt, type 901 
(wirelængde op til 30 m)

59361 Holder "Easy" til lastspil

62634 Holder "Easy" til HSRG

60266 Forankringspunkt for en person

57266 Højdesikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG) 10 
(wirelængde 10 m)

62709 Højdesikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG) 20 
(wirelængde 20 m)

63626 Højdesikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG) 30 plus 
(wirelængde 30 m)

63148 Højdesikrings- og redningsløfteudstyr (HSRG) 20 
med wire af specialstål (wirelængde 20 m)

23564 Udstyrskuffert i pasform til HSRG

65217 Kombi-sikkerhedssele type V5-ENDEAVOUR: Str. S-M

65218 Kombi-sikkerhedssele type V5-ENDEAVOUR: Str. L-XL

65219 Kombi-sikkerhedssele type V5-ENDEAVOUR: Str. XXL-XXXL

65207 Kombi-sikkerhedssele type V3A med sikkerhedsvest: Str. M

65208 Kombi-sikkerhedssele type V3A med sikkerhedsvest: Str. L

65209 Kombi-sikkerhedssele type V3A med sikkerhedsvest: Str. XL

65210 Kombi-sikkerhedssele type V3A med sikkerhedsvest: Str. XXL

ID-nr. Betegnelse
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Mærkning

Ill. 3  Typeskilt

Typeskiltet er monteret på stativets pick up-hoved. 

a

Type:
Type:

Baujahr:
Year:

Identnr.:
ID number:

Klasse:
Class:

Nennlast:
Nominal load:

Seillänge:
Rope length:

Seriennr.:
Serialnumber:

68528

Lechtaler GmbH  Unterlinden 15  A 6922 Wolfurt

PSA-Anschlageinrichtung nach EN795:2012-Typ B /
CEN / TS16415:2013 und Lastanschlageinrichtung

Dreibein fahrbar - PRO II

20XX

0408 Max. 2 Personen !

67577

Typ B max. 500 kg

xxxxx - xx

Referer altid til angivelserne på typeskiltet, når 
du har spørgsmål til os.
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Tekniske data

Ill. 4  Tekniske data

Stativ

Lastspil type 501

Ø max. 1367

2
1

9
5

1
9

7
5

1
4

3
2

Egenvægt 21,7 kg
Mål sammenklappet 
(L/B/H)

1432 / 310 / 305 mm

Materiale Rustfrit stål, ekstruderet alumi-
niumsprofil, sandstøbt alumi-
nium, stål

Farve Rød

Maks. bæreevne: 500 kg (i nederste wirestilling!)

Maks. tilladt løftekraft: 5,0 kN (i nederste wirestilling!)

Stålwirediameter: 5,0 mm

Maks. wirelængde: 20,0 mm

Min. last for lasttryk-
bremse:

25,0 mm

Stålwire: Testet i henhold til DIN EN 
12385-4
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GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

De generelle sikkerhedsanvisningers betydning
De generelle sikkerhedsanvisninger i dette kapitel inde-
holder oplysninger om mulige restrisici, som permanent 
foreligger eller kan opstå uventet trods tilsigtet brug af 
produktet.

For at undgå personskader, materielle skader og miljø-
skader SKAL sikkerhedsanvisningerne overholdes af alle, 
der arbejder med produktet. Det er derfor obligatorisk, at 
disse personer læser og forstår dette kapitel.

De specielle sikkerhedsanvisningers betydning
Sikkerhedsanvisninger, der gælder for bestemte situati-
oner, er anført på de pågældende steder i betjeningsvejled-
ningen.

Følger af tilsidesættelse af sikkerhedsanvisnin-
gerne
Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne kan medføre 
ulykker med alvorlige personskader, materielle skader og 
miljøskader til følge.

Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået som 
følge af tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne.

Anvisningstyper i denne betjeningsvejledning

FARE
Angiver farer, som kan medføre dødsfald eller 
meget alvorlig personskade, hvis anvisningen 
tilsidesættes!

ADVARSEL
Angiver farer, som kan medføre alvorlig person-
skade, hvis anvisningen tilsidesættes!

FORSIGTIG
Angiver farer, som kan medføre betydelige 
materielle skader og miljøskader, hvis anvis-
ningen tilsidesættes!

Oplysninger om teknisk korrekt og effektiv brug 
af produktet.
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Yderligere anvendte symboler Principper
Produktet er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske 
niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler, men 
alligevel kan der opstå farer.

Produktet må kun anvendes i upåklagelig tilstand under 
overholdelse af betjeningsvejledningen.

De generelle forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og 
ulykkesforebyggelse skal overholdes.

I alle tilfælde gælder de lokale forskrifter for sikkerhed og 
ulykkesforebyggelse.

Angiver farer, som kan medføre døds-
fald eller meget alvorlig personskade 
forårsaget af nedfaldende last, hvis 
anvisningen tilsidesættes!

Opfordring til brug af egnet sikkerheds- 
og arbejdsbeklædning. FARE

Hvis produktet ikke anvendes som tilsigtet som 
beskrevet under »Tilsigtet formål« på side 7, er 
der risiko for dødsfald og personskader!

FARE
Tilbehøret og især løfteværktøjerne må kun 
anvendes i forbindelse med MARTIN PSA Stativ. 
Løfteværktøjerne er ikke forankringsele-
menter!
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Ansvar Ansvar

Producentens forpligtelser
Producenten er ansvarlig for sikkerhedsteknisk upåkla-
gelig levering af produktet inkl. advarselsskilte og betje-
ningsvejledning.

Ejerens forpligtelser

1) Uddannelse, kompetencer

Ejeren skal sikre, at alt arbejde på produktet kun udføres 
af autoriserede personer. 

Vedkommende skal mindst en gang om året gennemføre 
en omhyggelig oplæring og undervisning af alle personer, 
der arbejder med produktet, på basis af denne betjenings-
vejledning. Denne oplæring skal dokumenteres.

Ejeren fastlægger endvidere klare kompetencer for alle 
personer, der beskæftiger sig med produktet.

FORSIGTIG
Ansvaret bortfalder helt eller delvist ved anven-
delse af tilbehør og reservedele fra tredjeparter 
samt ved tilsidesættelse af anvisningerne i 
denne betjeningsvejledning. 

Brug kun originalt MARTIN PSA-tilbehør og -reservedele.
Produktet må kun monteres, tages i brug, betjenes, 

serviceres og vedligeholdes i henhold til de fremgangs-
måder, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

FORSIGTIG
Vi påtager os intet ansvar ved ikke tilsigtet 
anvendelse, betjening og servicering.

Produktet må kun monteres, tages i brug, betjenes, 
serviceres og vedligeholdes som tilsigtet i henhold til 
de fremgangsmåder, der er beskrevet i denne betje-
ningsvejledning.

FARE
Tilsidesættelse af ejerens forpligtelser.
Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
usagkyndig brug af stativet!

Nedenstående forskrifter 1) til 4) skal altid overholdes 
af ejeren.
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2) Instruktion ved farer

Ejeren skal sikre, at personalet har forstået alle eksiste-
rende restrisici, og at arbejde med produktet kun må ske 
på basis af denne betjeningsvejledning. Ejeren sørger for, 
at alle sikkerhedsrelevante hjælpemidler samt anvisninger 
til disse er til rådighed.
3) Risikoanalyse, plan for redningsprocedurer

Før indstigning i f.eks. en skakt skal ejeren udarbejde en 
risikoanalyse og en plan for redningsprocedurer for at fast-
lægge, om det eksisterende udstyr danner basis for sikker 
indstigning/redning.
4) Vedligeholdelses- og påpasselighedspligt

Ejeren skal sikre, at produktet holdes og bruges i teknisk 
upåklagelig stand. Ejeren skal udføre kontroller og vedlige-
holdelsesarbejde som foreskrevet og sørge for de nødven-
dige reparationer.

Fareområde
 Omgivelserne for de personer, der skal sikres, i 

bassiner, skakter, siloer etc., hvor der kan være giftige 
og/eller eksplosive gasser i atmosfæren

 Omgivelserne for stativet, hvor personer kan rammes af 
svingende og/eller nedfaldende last 
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Sikkerhedsanordninger

Ill. 5  Sikkerhedsanordninger

a) Sikringsbolte:

Sikringsboltene går i indgreb i hullerne i støtterne 
(fjederspænding) og holder dem på plads.

Ill. 6  Sikkerhedsanordninger

b) Stopbøjle:

Stopbøjlen går i indgreb i slidserne i teleskopbenene 
(fjederspænding) og holder dem på plads.

a

a

b
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Ill. 7  Sikkerhedsanordninger

c) Wiresikring:

Wiresikringen består af en snoet slids til wireaksen over 
styretrissen. Dermed forhindres det, at wiren hopper ud 
af styretrissen.

d) Gummikugle med sikkerhedskrog/lastkrog:

Gummikuglerne i enden af wiren sørger for en dæmpet 
kollision mellem sikkerhedskrog/lastkrog og pick up-
hoved.

Ill. 8  Sikkerhedsanordninger

e) Sikringsbolte:

Sikringsboltene holder lastspillet/højdesikrings- og 
redningsløfteudstyret fast i holderen på stativet.

f) Horisontale støtter med lås:

Tre udklappelige, horisontale støtter giver stativet den 
nødvendige stabilitet og stivhed.

c

d     
e

f
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Advarselsskilt generelt

Ill. 9  Advarselsskilt generelt

Dette advarselsskilt er placeret på et af stativets ben og 
indeholder følgende oplysninger:

a) Læs omhyggeligt denne betjeningsvejledning før 
ibrugtagning, og kontroller, at alle, der har med dette 
produkt at gøre, har forstået den.

b) FARE! Overbelastning af stativet. 
- Maks. to personer må sikres eller reddes samtidigt 

med stativet. Ved sikring af person nummer to skal 
det ekstra personforankringspunkt på pick up-
hovedet anvendes (mærket "B").

c) FARE! Overbelastning af stativet.
- Hvert forankringspunkt må højst belastes med 500 

kg.
- Stativets samlede belastning må ikke overstige 500 

kg.
d) FARE! Overbelastning af stativet.

- Belast aldrig lastkrogen og sikringskrogen samtidig. 
Ved hævning af last er sikring af personer ikke tilladt 
og omvendt.

a

b

c

d

ID-Nr. 67977

max./mass.
500 kg

max./mass. 2

EN 795: 2012 Typ B
TS 16415: 2012

CE 0408
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Advarselsskilt lodrette støtter

Ill. 10  Advarselsskilt lodrette støtter

Dette advarselsskilt er placeret på en af stativets lodrette støtter og indeholder følgende oplysninger:

a) Klap alle tre lodrette støtter ud, og lad dem gå i indgreb 
i låseboltene, til faldlåsen låser ("klik").

b) FARE! Overbelastning af stativet. 
- De lodrette støtter må under ingen omstændigheder 

bruges til sikring eller redning af personer.
c) FARE! Overbelastning af stativet. 

- De lodrette støtter må under ingen omstændigheder 
bruges til hævning af last.

ID
-N

r.
 6

7
9

7
8

"click"

a b c

En detaljeret forklaring findes i kapitel 
»Opbygning«, punkt 5., og 6. på side 27.



GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

20  af 57 MARTIN PSA Stativ MOBIL - PRO II

Belastningstabel

Ill. 11  Belastningstabel

De tilladte anvendelsesvarianter for stativet er angivet 
i belastningstabellen på pick up-hovedet.

En forklaring findes i kapitel »Tilladte anvendel-
sesvarianter« på side 36.
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Sikkerhedsudstyr

Hvis der ved visse aktiviteter er øget risiko for tilskade-
komst, henvises der til sikkerhedsudstyret i det pågæl-
dende sted i betjeningsvejledningen.

Beskadigelser af produktet
Produktet skal altid kontrolleres for beskadigelse og 

mangler før brug.
Ved beskadigelse skal brugen af produktet omgående 

stoppes, til det er repareret fagligt korrekt.

Ombygning og ændring af produktet
Ombygning og ændring af produktet er strengt 
forbudt! Producenten afviser enhver form for garanti 
for et ombygget eller ændret produkt.

Videresalg af produktet til et andet 
land
Ved videresalg af produktet til et andet land er sælger 
forpligtet til at stille alle vejledninger vedrørende

 brug
 vedligeholdelse
 regelmæssig kontrol
 reparation 

til rådighed på mållandets sprog.

Bær passende sikkerhedsbeklædning ved 
arbejde med MARTIN PSA Stativ, f.eks. sikker-
hedssele, redningssmækbukser, sikkerheds-
hjelm, sikkerhedssko, handsker, sikkerheds-
briller etc. 

Medbring altid gasadvarselsapparat og iltfor-
syning ved anvendelse i beholdere og trange 
rum!
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Produktspecifikke farer

FARE
Fagligt ukorrekt betjening
Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Hold MARTIN PSA Stativ uden for børns og tredjepar-
ters rækkevidde.

Lastspillet / højdesikrings- og redningsløfteudstyret 
må ikke drives eksternt! (f.eks. af en el-motor)

Vær opmærksom på omgivende påvirkninger. Arbejd 
om muligt kun ved dagslys, eller sørg for tilstrækkelig 
belysning.

FORSIGTIG
Aggressive medier / omgivende betingelser.

Risiko for beskadigelse!

Alle dele af MARTIN PSA Stativ skal holdes væk fra syre, 
lud og andre aggressive medier.

Ekstreme temperaturer kan forårsage beskadigelser. 
Anvend kun MARTIN PSA Stativ i temperaturom-
rådet mellem -20°C og +40°C!

FARE
Manglende/forkerte redningsprocedurer.
Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Opret en plan med redningstiltag, hvori der tages højde 
for alle nødsituationer i forbindelse med arbejdet.

FARE
Overbelastning af stativet.
Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Belast aldrig lastkrogen og sikringskrogen samtidig.
Brug kun stativet i overensstemmelse med de tilladte 

anvendelsesvarianter (se Side 36).
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FARE
Overbelastning af de lodrette støtter.
Risiko for brud, tilskadekomst og livsfare!

De lodrette støtter må under ingen omstændigheder 
bruges til sikring eller redning af personer.

De lodrette støtter må under ingen omstændigheder 
bruges til hævning af last.

ADVARSEL
Åbne skaktindstigningssteder.
Risiko for tilskadekomst pga. nedstyrtning!

 Indstigningssteder (skaktdæksler) må først åbnes efter 
opstilling af stativet og skal lukkes igen før nedtagning.

Før indstigningsstedet åbnes, skal det sikres med 
passende forbindelsesmidler på stativet.

FARE
Livsfare! Beskadigede forankringspunkter/
forankringselementer

Kontroller altid, at forankringspunkterne/forankrings-
elementerne er ubeskadigede! 

Forankringselementerne må ikke være i klemme eller 
føres over kanter.

Udskift omgående beskadigede forankringselementer!
Kontroller, at personen på sikringskrogen eller lasten 

på lastkrogen er sikkert fastgjort!
Kontroller altid last-/sikringskrogen og forankrings-

punktet for slid, skader, revner og sikkerhedslåsen for 
korrekt funktion før brug! Kontakt en ekspert, hvis du 
er usikker.

Kontroller, at den minimale støttehøjde for forank-
ringspunkt Xmin 18 mm ikke underskrides. Hvis dette 
er tilfældet, må det pågældende forankringspunkt ikke 
længere anvendes!

Xmin = 18 mm



GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

24  af 57 MARTIN PSA Stativ MOBIL - PRO II

Hævning og sænkning af last Sikring og redning af personer

FARE
Overbelastning af stativet.
Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
nedfaldende last!

Hvert forankringspunkt må højst belastes med 500 kg.
Stativets samlede belastning må ikke overstige 500 kg.
Lasten skal sikres, så den ikke falder ned.

ADVARSEL
Usikker løfteanordning.
Risiko for tilskadekomst!

Personer må kun hæves med stativet i redningstilfælde!
Personer må under ingen omstændigheder sikres med 

lastspillet!

FARE
Overbelastning af stativet.
Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Maks. to personer må sikres eller reddes samtidigt 
med stativet.

Maks. én person må sikres eller reddes pr. person-
forankringspunkt.

Hvert lastforankringspunkt må højst belastes med 
500 kg.

Stativets samlede belastning må ikke overstige 500 kg.
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OVERSIGT

Ill. 12  Oversigt

a) Styretrisse
b) Pick up-hoved
c) Teleskopben, øverste del
d) Højdesikrings- og redningsløfteudstyrets wire med 

sikringskarabin *
e) MARTIN PSA højdesikrings- og redningsløfteudstyr 

(HSRG) med holder*
f) Lastspilswire med lastkrog*
g) Teleskopben, nederste del
h) Rulle fast
i) Styretrisse til HSRG (mærket med "A")
j) Styretrisse til lastspil (mærket med "C")
k) Lastforankringspunkt (mærket med "C")
l) Personforankringspunkt (mærket med "B")
m)Lastspil med holder*
n) Stopbøjle
o) Horisontale støtter med lås
p) Trækstangsrør med håndtag og parkeringsbremse
q) Rulle styrbar

*) ikke indeholdt i leveringsomfanget

a

e

f

g

h

m

n

c

b

d

o
p
q

h

k
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l
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IBRUGTAGNING

Opbygning

Ill. 13  Opbygning

1. Placer stativet på det ønskede sted 
på underlaget.

2. Træk det første teleskopbens låse-
bolt (a) ud, og klap teleskopbenet 
(b) ud til anslag.

3. Slip låsebolten. Indgreb i teleskop-
benenes positioneringshuller 
("Klik"-lyd).

ADVARSEL
Åbne skaktindstignings-
steder.
Risiko for tilskadekomst 
pga. nedstyrtning!

 Indstigningssteder (skaktdæksler) 
må først åbnes efter opstilling af 
stativet og skal lukkes igen før 
nedtagning.

Før indstigningsstedet åbnes, skal 
det sikres med passende forbin-
delsesmidler på stativet.

a

a

b

FORSIGTIG
Risiko for at komme i 
klemme!

Stativet må kun opbygges af én 
person.

Brug altid begge hænder ved 
udklapning af teleskopbenene (b):
- Tryk på låsebolten (a) med den 

ene hånd.
- Klap teleskopbenene (b) ud med 

den anden hånd.
Pas på ikke at få fingrene i 

klemme.
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4. Gentag processen for de to andre 
teleskopben.

Ill. 14  Opbygning

5. Åbn burrebåndet, og klap alle tre 
lodrette støtter (c) ud.

Ill. 15  Opbygning

6. Lad de lodrette støtter gå i indgreb i 
låseboltene (d), til faldlåsen(e) låser.

FARE
Låsebolt ikke i indgreb, 
utilstrækkelig stabilitet af 
stativet. 

Risiko for tilskadekomst og livs-
fare!

Kontroller, at alle tre låsebolte (a) 
er korrekt i indgreb.

FORSIGTIG
Risiko for at komme i 
klemme, risiko for beska-
digelse pga. fagligt ukor-
rekt udklapning!

Pas på ikke at få fingrene i 
klemme, når de lodrette støtter 
klappes ud.

De lodrette støtter må trækkes 
maks. 90 mm til anslag i siden (se 
Ill. 15).

c  

FARE
De lodrette støtter ikke i 
indgreb, utilstrækkelig 
stabilitet af stativet. 

Risiko for tilskadekomst og livs-
fare!

Kontroller, at de vandrette støtter 
(c) er gået korrekt i indgreb.

d     

e  

   m
a

x
.

90
 m

m
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Ill. 16  Opbygning

7. Tryk på stopbøjlen (g), og kør tele-
skopbenene (f) trinvist ud til den 
ønskede indgrebsposition. Vær 
opmærksom på, at stopbøjlen (g) 
griber korrekt ind i åbningen (h)!

8. Kontroller, at stativet står sikkert.
9. Opbygningen er afsluttet.

g

h

f
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Montering af lastspillet

Ill. 17  Montering af lastspil

1. Hæng lastspillet på bolten (b) 
gennem udsparingen (a). Drej 
derefter fremefter, og fastgør i 
hullet (d) vha. sikkerhedsboltene 
(c). 

Ill. 18  Montering af lastspil

2. Træk lastkrogen (e) ud, før 
sikringswiren (f) gennem wiresik-
ringen (g) og læg den over styre-
trissen (h). 

FARE
Ukorrekt fastgørelse af 
lastspillet
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare!

Vær ved montering af lastspillet 
opmærksom på, at 
- holderen er monteret korrekt,
- lastwiren føres korrekt gennem 

wiresikring (g) og lægges over 
styretrissen (h).

Følg betjeningsvejledningen for 
lastspillet.

c

a

b

d

f

g

e

h
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Montering af højdesikrings- og redningsløfteudstyret (HSRG)

Ill. 19  Montering af højdesikringsudstyret

1. Hæng højdesikrings- og rednings-
løfteudstyret på bolten (b) gennem 
udsparingen (a). Drej derefter 
fremefter, og fastgør i hullet (d) 
vha. sikkerhedsboltene (c).

Ill. 20  Montering af højdesikringsudstyret

FARE
Forkert fastgørelse af 
højdesikrings- og 
redningsløfteudstyret
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare!

Vær ved montering af højdesik-
rings- og redningsløfteudstyret 
opmærksom på, at 
- holderen er monteret korrekt,
- sikringswiren er ført korrekt 

gennem wiresikringen (g) og 
lagt over styretrissen (h).

Følg betjeningsvejledningen for 
højdesikrings- og redningsløfteud-
styret.

c

b a

d

Hvis HSRG er udstyret med 
den drejelige holder, må den 
kun monteres som vist 
herover (sikringskrog nedad).
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Ill. 21  Montering af højdesikringsudstyret

2. Træk sikringskrogen (e) ud, før 
sikringswiren (f) gennem wiresik-
ringen (g), og læg den over styre-
trissen (h).

Ill. 22  Montering af højdesikringsudstyret

3. Ved hver montering:
Træk sikkerhedswiren udad i ryk for 
at teste faldbremsen:
- hvis wiren stoppes, fungerer 

faldbremsen
- hvis wiren ikke stoppes, er fald-

bremsen defekt og må under 
ingen omstændigheder bruges!

f

g

e

h FARE
Faldbremse defekt.
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare!

Afmonter højdesikrings- og 
redningsløfteudstyret, og brug det 
under ingen omstændigheder.

Underret forhandleren/produ-
centen.
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Opstillingssted

FARE
Ustabil position af stativet pga. vipning.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

15 cm Overhold minimumsafstanden mellem støtteben 
og gulvkant/-åbning.

Den maksimale diameter af gulvåbningen på 120 cm 
må ikke overskrides.

Placer stativet på et jævnt, skridsikkert underlag.
Vær opmærksom på vælterisikoen, når den person, der 

skal evakueres, eller lasten, der skal hæves, befinder sig 
uden for stativets forbindelseslinjer.

a
Ø b

a
a

a = min. 15 cm
Ø b = max. 120 cm



IBRUGTAGNING 

Betjeningsvejledning 33 af 57

Sikring af personer

FARE FARE
Utilstrækkelig plads omkring den person, der 
skal sikres.

Risiko for tilskadekomst og livsfare i tilfælde 
af nedstyrtning pga. sammenstød med 
objekter/jorden.

Uegnet opstillingssted.

Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. stor 
faldhøjde.

Kontroller det nødvendige frirum (a) før hver anven-
delse. Fjern om nødvendigt hindringer.

Følg henvisningerne i den separate betjeningsvejled-
ning for højdesikrings- og redningsløfteudstyret.

Sørg ved valg af opstillingsstedet for, at faldhøjden 
begrænses til et minimum.

Sørg for, at forankringspunktet befinder sig så lodret 
som muligt over den person, der skal sikres.

Opstillingsstedet for stativet skal være vandret.  Hvis 
opstillingsstedet ikke er vandret, skal stativet sikres, så 
det ikke ruller væk (f.eks. med hjulsko).

a
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BETJENING

FARE
Fagligt ukorrekt betjening.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

MARTIN PSA Stativ må kun betjenes af uddannet, auto-
riseret, kvalificeret personale, eller brugeren skal være 
under direkte opsyn af en sådan person.

FARE
Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
forkert fastgørelse!

Før betjening af stativet:

Kontroller, at de tre låsebolte er korrekt i indgreb (se 
»Opbygning« på side 26).

Ved anvendelse af lastspillet: Kontroller, at lastspillet er 
monteret korrekte (se »Montering af lastspillet« på side 
29).

Ved sikring/evakuering af en person: Kontroller, at 
højdesikrings- og redningsløfteudstyret er monteret 
korrekt (se »Montering af højdesikrings- og rednings-
løfteudstyret (HSRG)« på side 30).

Vær opmærksom på stabil og skridsikker undergrund.

FARE
Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
beskadiget udstyr.

Kontroller udstyret før betjening af stativet , for at sikre 
at det er i brugbar tilstand og fungerer korrekt.

Hvis udstyret har været belastet af et fald, må det først 
anvendes igen efter skriftlig godkendelse fra en autori-
seret person.

ADVARSEL
Utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr.
Risiko for tilskadekomst, fare pga. betje-
ningsfejl!

Bær passende sikkerhedsbeklædning ved arbejde med 
MARTIN PSA Stativ, f.eks. redningssmækbukser, sikker-
hedshjelm, sikkerhedssko, handsker, sikkerhedsbriller 
etc. 

Medbring altid gasadvarselsapparat og iltforsyning 
ved anvendelse i beholdere og trange rum!
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ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst, fare pga. forkert 
betjening!

Stræk dig ikke ud over ståområdet, undgå unormale 
kropsholdninger.

Stå sikkert, og bevar ligevægten.

FARE
Beskadigelse af lastwiren pga. fagligt ukor-
rekt opvikling.

Risiko for tilskadekomst og livsfare pga. 
nedfaldende last!

Vær opmærksom på, at lastwiren altid ligger rigtigt og 
er stramt og jævnt viklet omkring lastspillet.
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Tilladte anvendelsesvarianter

Ill. 23  Belastningstabel

De tilladte anvendelsesvarianter for stativet er angivet i 
belastningstabellen:

Variant (1): 

 Personforankringspunkt "A" (HSRG-forankringspunkt): 
Sikring/redning af en person

 Personforankringspunkt "B": 
Sikring af en person vha. båndfalddæmper

 Lastforankringspunkt "C": 
Ingen belastning

Variant (2): 

 Personforankringspunkt "A" (HSRG-forankringspunkt): 
Ingen belastning

 Personforankringspunkt "B": 
Ingen belastning

 Lastforankringspunkt "C": 
Hævning af last op til maks. 500 kg

Ud over de to anførte varianter er også følgende anven-
delsesvarianter (3) tilladt:

 Personforankringspunkt "A" (HSRG-forankringspunkt): 
Ingen belastning

 Personforankringspunkt "B": 
Sikring af brugeren af lastspillet vha. båndfalddæmper

 Lastforankringspunkt "C": 
Hævning af last op til maks. 300 kg

1     

2     
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Placering af stativ

Ill. 24  Placering

1. Tryk på låsen (b), drej trækstangen 
(a) ud, og klap ud. Styrerullen (c) 
løsnes.

2. Rul stativet til den ønskede place-
ring.

3. Sæt styrerullen (c) parallelt med de 
faste ruller (d).

4. Klap trækstangen (a) ind, og 
fastgør den på støtten (b) med 
låsen. Styrerullen (c) låses.

c

d

d

b

a
FARE

Styrerulle ikke låst.
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare pga. skridende 
stativ!

Stativet må kun bruges med 
indklappet trækstang (a) og låst 
styrerulle (c).
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Hævning af last

Sikkerhedsanvisninger

FARE
Overbelastning af stativet. 
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare pga. nedfal-
dende last!

Overhold de tilladte anvendelsesvari-
anter for hævning af last (se Side 36):
Variant (1): Ikke tilladt

Variant (2):

- Personforankringspunkt "A" 
(HSRG-forankringspunkt): Ingen 
belastning

- Personforankringspunkt "B": 
Ingen belastning

- Lastforankringspunkt "C": 
Hævning af last op til 
maks. 500 kg

Variant (3):

- Personforankringspunkt "A" 
(HSRG-forankringspunkt): Ingen 
belastning

- Personforankringspunkt "B": 
Sikring af brugeren af lastspillet 
vha. båndfalddæmper

- Lastforankringspunkt "C": 
Hævning af last op til 
maks. 300 kg

Pas på, at der ikke opholder sig 
personer under den hængende last.

Lasten skal sikres, så den ikke falder 
ned.

Pas på at lastspillets wire ikke 
kommer i klemme.

Brug kun egnede ophængningsele-
menter.

Følg betjeningsvejledningen for 
lastspillet.

Der må kun monteres og bruges ét 
lastspil på stativet. Brug af flere 
lastspil er forbudt!
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Fremgangsmåde

Ill. 25  Hævning af last

1. Sænk lastkrogen ned til lasten vha. 
lastspillet. Pas på, at der er 
mindst to wirevindinger tilbage 
på lastspillets wiretromle!

2. Sæt lastkrogen på lasten. Vær 
opmærksom på egnede anslags-
muligheder (fasthed, skridsik-
kerhed)! Vikl under ingen 
omstændigheder lastwiren 
omkring lasten!

3. Pas på, at der ikke opholder sig 
personer i fareområdet (se »Fare-
område« på side 15).

4. Hæv lasten lodret med lastspillet, 
sving den til det ønskede sted, sæt 
den ned og sikr den.

5. Fjern lastkrogen.

Lastspillet er udstyret med 
en lasttrykbremse og skal 
derfor bruges med en 
minimum last på 25 kg.
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Sikring/evakuering af personer

Forudsætning for nedstigning i 
og opstigning fra skakter
 MARTIN PSA Stativ
 Sikkerhedspakke bestående af 

MARTIN PSA højdesikrings- og 
redningsløfteudstyr (i henhold til 
DIN EN 360 og DIN EN 1496), 
sikkerhedssele, hjelm med 
hagerem og udstyrskuffert

Sikkerhedsanvisninger

FARE
Nedenstående punkter 
skal altid overholdes:

Brug kun kontrollerede og tilladte 
sikrings- og redningssystemer, 
bæreseler, hjelme etc.

Den oprindelige tilstand af 
MARTIN PSA Stativ, MARTIN PSA 
højdesikrings- og redningsløfte-
udstyr, bæreselerne, hjelmen etc. 
må ikke ændres.

Udfør altid de påkrævede visuelle 
kontroller og funktionskontroller 
før brug. Hvis nogle af delene er 
beskadigede, eller hvis der opstår 
tvivl om, hvorvidt udstyret 
fungerer upåklageligt, må 
produktet ikke længere bruges. 
De pågældende dele skal repa-
reres/udskiftes. Dette må kun 
gøre af producenten eller en af 
denne autoriseret person!

Alle dele - især selerne - skal 
holdes væk fra syre, lud og andre 
aggressive medier. Kontakt 
producenten, hvis det er uklart, 
hvordan materialer påvirkes af 
miljø- eller industrifaktorer.

Følg betjeningsvejledningen for 
højdesikrings- og redningsløfte-
udstyret og alle andre dele 
(sikkerhedssele, hjelm etc.) 
meget nøje!

Øvelser og regelmæssig træning 
er nødvendig. Ved øvelser skal 
der bruges yderligere en sikker-
hedsanordning!
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FARE
Risiko for tilskadekomst 
og livsfare for den person, 
der skal sikres/evakueres!

Personer, der skal sikres/evaku-
eres, skal bære en sikkerhedssele i 
henhold til EN 361. Vær 
opmærksom på korrekt fastgø-
relse.

Brugeren af MARTIN PSA Stativ skal 
altid have direkte kontakt med den 
person, der skal sikres/evakueres. 
Hvis dette ikke er muligt, skal en 
anden person sørge for kontakt 
mellem disse.

Personer må kun sikres med højde-
sikrings- og redningsløfteudstyret. 
Brug af lastspillet til personsikring 
er forbudt!

FARE
Overbelastning af stativet.

Overhold de tilladte anvendelses-
varianter for sikring/evakuering af 
personer (se Side 36):
Variant (1):
- Personforankringspunkt "A" 

(HSRG-forankringspunkt): 
Sikring/redning af en person

- Personforankringspunkt "B": 
Sikring af en person vha. bånd-
falddæmper

- Lastforankringspunkt "C": 
Ingen belastning

Variant (2): Ikke tilladt
Variant (3):
- Personforankringspunkt "A" 

(HSRG-forankringspunkt): Ingen 
belastning

- Personforankringspunkt "B": 
Sikring af brugeren af lastspillet 
vha. båndfalddæmper

- Lastforankringspunkt "C": 
Hævning af last op til 
maks. 300 kg

FARE
Væltning af stativet pga. 
skråt træk.

Risiko for tilskadekomst og livs-
fare!
Vær ved opstilling af stativet 

opmærksom på, at der kan være 
risiko for, at det vælter ved belast-
ning.

Kontroller, at stativet står skridsik-
kert og stabilt.



BETJENING / Sikring/evakuering af personer

42 af 57 MARTIN PSA Stativ MOBIL - PRO II

Fremgangsmåde

Ill. 26  Sikring/evakuering af personer

1. Sæt højdesikringsudstyres 
sikringskrog i sikkerhedsselen på 
den person, der skal sikres/
reddes.

2. Sæt sikringskrogen i sikkerheds-
selen, vær opmærksom på korrekt 
fastgørelse.

3. Tilsynspersonen holder vedva-
rende kontakt med den person, 
der skal sikres/evakueres.

3.aHvis personen mister bevidst-
heden eller kommer til skade ved 
et fald, indledes redningen med 
højdesikrings- og redningsløfteud-
styret (HSRG).

3.bFølg henvisningerne i den separate 
betjeningsvejledning for højdesik-
rings- og redningsløfteudstyret.

4. Når personen er sænket ned på 
den ønskede position, fjernes 
sikringskrogen.

Når en tilskadekommet person 
sættes ned, skal en anden person 
holde imod på stativet. Ellers kan 
stativet vælte!
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ADSKILLELSE, TRANSPORT OG OPBEVARING

Adskillelse Transport

Opbevaring
Opbevar delene af MARTIN PSA Stativ tørt og beskyttet, når 
udstyret ikke benyttes i længere tid.

Adskillelsen sker i omvendt rækkefølge af 
opbygningen (se »Opbygning« på side 26 eller 
»Montering af lastspillet« på side 29 eller 
»Montering af højdesikrings- og redningsløfte-
udstyret (HSRG)« på side 30).

FORSIGTIG
Defekt udtrækningssikring til teleskopbenene.

Risiko for, at teleskopbenunderdelen falder 
ud.

Funktionen af teleskopbenenes udtrækningssikring 
skal kontrolleres mindst en gang om året i forbindelse 
med den årlige kontrol.

Transporter altid stativet i sammenklappet 
tilstand! Vi anbefaler, at du bruger MARTIN PSA 
bæretaske (ID-nr. 67012) til transport:

Ved transport uden MARTIN PSA bæretaske: 
Hold stativet i trækstangsrøret-støtten i tyngde-
punktet.
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VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Generel vedligeholdelse, pleje og kon-
trol
Stativet skal kontrolleres i overensstemmelse med 
anvendelsesbetingelserne og de driftsmæssige 
forhold, dog mindst 1 gang om året, i henhold til EN 365 
af en autoriseret person (fagmand). 

Kontrollen må udelukkende udføres af autoriseret og af 
MARTIN PSA certificeret fagpersonale.

Ved vanskelige driftsbetingelser skal kontrolintervallet 
afkortes til 6 måneder!

Regelmæssig vedligeholdelse/pleje sikrer:

 pålidelig funktion af udstyret
 minimering af risikoen for uheld
 længere levetid for bevægelige og kraftigt belastede 

dele
 et optisk upåklageligt og pænt udseende.

Henvisninger vedrørende vedligeholdelse og pleje:

 Brug milde, ikke skurende plejemidler (sæbelud, opva-
skemiddel) og store mængder vand til rengøring eller 
desinficering stativ.

 Kontakt producenten/forhandleren, hvis det er uklart, 
hvordan materialer påvirkes af miljø- eller industrifak-
torer.

 Udstyrets levetid afhænger af dets tilstand. Denne doku-
menteres, når en fagmand gennemfører den årlige 
kontrol. Afhængig af anvendelsen er MARTIN PSA Stativ 
udsat for en vis ældning, men præcise angivelser vedrø-
rende dens holdbarhed er ikke muligt. En vigtig indi-
kator er produktionsåret, der fremgår af typeskiltet (se 
»Mærkning« på side 10).

FORSIGTIG
Aggressive medier.

Risiko for beskadigelse!

Alle dele af MARTIN PSA Stativ skal holdes væk fra syre, 
lud og andre aggressive medier.
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Vedligeholdelses- og kontrolplan

Kontrolarbejde Hyppighed

Kontrol af, at udtrækningen af teleskopbenene går let

Før hver brug

Kontrol af låsning af teleskopbenene (højdejustering) for fejlfri funktion: Stopbøjlen 
skal automatisk gå i indgreb ved udtrækning

Kontrol af låsning af teleskopbenene i pick up-hovedet for fejlfri funktion: Stop-
bøjlen skal automatisk gå i indgreb ved ud- og indklapning

Kontrol af låsning af lodret støtte for fejlfri funktion

Kontrol af holder til HSRG for fejlfri funktion; montering af HSRG skal gå let

Kontrol af holder til HSRG for mekaniske deformering: Vinkelben må ikke være bøjet

Kontrol af holder til lastspil for fejlfri funktion; montering af lastspil skal gå let

Kontrol af holder til lastspil for mekaniske deformering: Vinkelben må ikke være 
bøjet

Kontrol af wireruller i pick up-hoved for let gang

Kontrol af wireruller i pick up-hoved for mekaniske beskadigelser (udbrud)

Kontrol af gummiruller for beskadigelse

Visuel kontrol af hele stativet: For beskadigelser på overfladerne, afskrabninger, 
gratdannelse. Under brug er der risiko for sådanne beskadigelser, som kan medføre 
tilskadekomst for brugeren eller operatøren
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Kontrol af personforankringspunkt "B" for slid Visuelt før hver brug, målmæssigt 
mindst en gang om året i forbin-
delse med den årlige kontrol (min. 
mål = 18 mm)

Kontrol af lastforankringspunkt "C" for slid

Rengør regelmæssigt stativet med et mildt rengøringsmiddel Efter hver brug hvis tilsmudset, 
mindst en gang om året

Alle stativets bevægelige dele skal regelmæssigt konserveres eller smøres med olie 
(ikke harpiksudskillende) (f.eks. WD40); rester fjernes med en rengøringsklud

Efter hver rengøring, mindst en 
gang om året

Kontrol af alle låsninger for slid og beskadigelse Ved den årlige kontrol udført af en 
autoriseret person

Kontrolarbejde Hyppighed
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Vedligeholdelse af lastspillet

Lastspillet skal kontrolleres i overensstemmelse med 
anvendelsesbetingelserne og de driftsmæssige forhold, 
dog mindst 1 gang om året af en fagmand. 

Denne kontrol skal udføres i henhold til "UVV Winden-, 
Hub- und Zuggeräte" [Forskrifter for uheldsforebyggelse 
for spil, hejse- og trækudstyr] (VBG 8 § 23). Landespeci-
fikke love (standarder, direktiver, forskrifter) skal følges.

Lastspillet er smurt fra fabrikken. Det anbefales dog at 
smøre følgende steder regelmæssigt (hver 8. uge):

Ill. 27  Smøresteder

1. Smør tandkransen (a) med fedt.
2. Smør lejebøsningerne (b) på drivakslen med olie.
3. Smør håndsvingsgevindet (c) med fedt.
4. Rengør og smør wiren.

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen 
for lastspillet (medfølger) skal læses og 
følges meget nøje.

FARE
Nedfaldende last pga. defekt bremsemeka-
nisme.
Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Lastspillets bremsemekanisme må under ingen 
omstændigheder smøres med olie eller fedt.

a

b

c
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Vedligeholdelse og kontrol af højde-
sikrings- og redningsløfteudstyret

Ejeren af udstyret skal sørge for udførelse af vedligehol-
delse og eventuelle nødvendige reparationer. I henhold til 
EN 365 skal højdesikrings- og redningsløfteudstyret samt 
den til brugen påkrævede sikringswire kontrolleres som 
minimum en gang om året.

Inspektionen skal foregå hos producenten eller et af 
producenten autoriseret servicested eller -person, hvor alle 
deles driftsikkerhed kontrolleres. Dette skal dokumenteres 
i den medfølgende kontrolbog.

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen 
for højdesikrings og redningsløfteudstyret 
(medfølger) skal læses og følges meget nøje.
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REPARATION BORTSKAFFELSE
Stativet består af råmaterialer af høj kvalitet, som kan 
genbruges. 

De forskellige materialer skal bortskaffes i henhold til de 
lokale forskrifter. Gængse love og forskrifter i landet 
vedrørende bortskaffelse af affald skal følges.

FARE
Fejlfunktion pga. fagligt ukorrekt reparation.

Risiko for tilskadekomst og livsfare!

Reparationsarbejde må kun udføres af producenten 
eller et af producenten autoriseret servicested.
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GARANTI
MARTIN PSA Lechtaler GmbH yder garanti på de med købet 
af "MARTIN PSA Stativ" leverede dele i 2 år fra leveringsda-
toen.

Garantien omfatter fabrikationsfejl, materialefejl og 
konstruktionsfejl, såfremt sælger er ansvarlig for 
konstruktionen. Fejl skal meddeles skriftligt til sælger. 
Sælger skal have mulighed for at undersøge defekten.

Omkostninger for transport og emballage, der opstår som 
følge af garantien, bæres af køber.

Defekte dele, der udskiftes under garantien, tilhører 
MARTIN PSA Lechtaler GmbH. De skal straks overdrages til 
producenten efter anmodning.

Garantikrav behandles kun hvis de skriftligt meddeles 
producenten, straks efter at skaden eller fejlen er opstået.

Alle garantikrav skal indeholde følgende oplysninger:

 Typebetegnelse
 Serienummer
 Konstruktionsår
 Defekt del
 Fotos (hvis muligt)
 Skadesårsag

Producenten forbeholder sig ret til ændringer, tilpasninger 
og forbedringer, uden at der derved opstår en forpligtelse 
over for brugeren eller ejeren.
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KONFORMITET

EU-konformitetserklæring
Wolfurt, 25.04.2014

Vi, MARTIN PSA Lechtaler GmbH, A-6922 Wolfurt, erklærer 
hermed, at produktet

som erklæringen refererer til, er i overensstemmelse med 
følgende EU-direktiver og standarder.

Certificeringssted for typeafprøvning i henhold til direktiv 
89/686/EØF artikel 10: 

TÜV-SÜD Product Service GmbH CE 0123
Daimlerstraße 11, D-85748 Garching

Certifikater:

EU-typeafprøvningskontrolcertifikat

Nr. P5 15 11 22591 025

Certificeringssted i henhold til artikel 11, bogstav B:

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH CE 0408
Deutschstraße 10, AT-1230 Wien

Dokumentationsansvarlig: 

Gerald Lechtaler, Administrerende direktør,
MARTIN PSA Lechtaler GmbH, A-6922 Wolfurt

MARTIN PSA Lechtaler GmbH

Gerald Lechtaler

Administrerende direktør

Fabrikat: Forankrings- og løfteanordning 

Type: Stativ MOBIL - PRO II 
udstyret med ekstra person- og last-
forankringspunkt

Konstruktionstype: Forankringsanordning type B

Serienr.: ______________________________________________

Konstruktionsår: ______________________________________________

Direktiv: PV-direktiv 89/686/EØF
Maskindirektiv 2006/42/EF

Standarder:DIN EN 364:1993-02; DIN EN 365:2004-12 
DIN EN 795:2012-10, CEN TS 16415: 2013-04
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OPLYSNINGER TIL DEN SAGKYNDIGE (KVALIFICEREDE PERSON)
 Stativet skal kontrolleres i overensstemmelse med 

anvendelsesbetingelserne og de driftsmæssige forhold, 
dog mindst 1 gang om året af en fagmand. Denne 
kontrol kræves af loven.

 Se kapitel »VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE« fra side 44.
 Yderligere oplysninger:

- Kontroller, at typeskilt, sikkerhedsanvisninger og 
angivelser vedrørende bæreevne er læselige og hele.

- Kontroller, at bevægelige dele (styretrisser etc.) går 
let.

- Kontroller bære- og justeringsbolte for slitage, defor-
mering og skader.

- Kontroller lastwiren for slid og beskadigelser.
- Kontroller teleskopbenene for beskadigelse.
- Kontroller altid last-/sikringskrogen og forankrings-

punkter for slid, skader, revner og sikkerhedslåsen 
for korrekt funktion

- Korrekt indgreb af stopbøjlen ved udtrækning af tele-
skopbenene

- Korrekt låsning af låseboltene ved udklapning af tele-
skopbenene

- Kontrol af sikringswire for slid

MARTIN PSA-servicepartnere er forpligtet til 
at følge kontrolanvisningen.
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KONTROLBOG
Foreskrevne kontroller skal indføres i kontrolbogen.

Produktbetegnelse: Forankrings- og løfteanordning 
stativ

Type: Stativ mobil - PRO II

Serienummer:

Konstruktionsår:

Købsdato:

Kontaktadresse: MARTIN PSA Lechtaler GmbH

A - 6922 Wolfurt

Kontroldato Kontrolresultat Næste kontrol
Underskrift/navn på 

kontrollør
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Kontroldato Kontrolresultat Næste kontrol
Underskrift/navn på 

kontrollør
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Kontroldato Kontrolresultat Næste kontrol
Underskrift/navn på 

kontrollør
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STIKORDSFORTEGNELSE
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