
PIKAOHJE
160XT II - 180XT II - 210XT II 
160XTB II - 180XTB II - 210XTB II

HUOM! Tämä  ohje  on lyhyt tiivistelmä henkilönostimen 
käytöstä eikä tämä korvaa laitteen käyttöohjekirjaa.

Lue käyttöohje ja varmista että ymmärrät kaikki siinä 
esitetyt ohjeet ja varoitukset ennen laitteen käyttöä.

160 XT II 180XT II 210XT II

Max. working height 16.00 m 18.00 m 21.00 m
Max. platform height 14.00 m 16.00 m 19.00 m
Max. outreach 9.10 m 11.20 m 11.70 m

Support width 3.8 / 4.2 m 3.9 / 4.3 m 3.9 / 4.3 m
Lifting capacity 215 kg 215 kg 215 kg
Boom rotation cont. cont. cont.
Basket rotation 180 ° 180 ° 180 °

Boom control proport. proport. proport.

Transport length 6.15 m 6.70 m 7.95 m
Transport width 1.80 m 1.95 m 1.93 m
Transport height 2.29 m 2.29 m 2.29 m
Weight 1960 kg 2300 kg 2465 kg

Driving system std std std
AC socket 
in the basket x 2 std std std
Electro motor std std std
Petrol power pack opt. opt. std
Diesel power pack opt. opt. opt.

Gradeability 25 % 25 % 25 %
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160XT II maximum outreach with 215 kg, 180XT II max.
outreach with 120 kg and 210XT II with 80 kg.

210XT II (80kg)

180XT II (120kg)

160XT II (215kg)

160XT II 160XTB II 180XT II 180XTB II 210XT II 210XTB II
Paino 1990 kg 2175 kg 2300 kg 2390 kg 2465 kg 2590 kg
Kuljetuskorkeus 2,30 m 2,30 m 2,33 m
Kuljetusleveys 1,80 m 1,95 m 1,95 m
Tuentaleveys 3,9 / 4,2 m 3,9 / 4,3 m 3,9 / 4,3 m
Suurin sallittu korikuorma 215 kg 215 kg 215 kg

NOSTIMEN TOIMINNOT

SKANNAA KOODI 
JA KATSO  

QUICK START 
-VIDEO

(180XT II)

Vasen

Oikea

PÄIVITTÄISET TARKASTUKSET

• Tarkista työkorin, puomiston ja runkorakenteiden kunto
• Tarkista, että renkaissa on ilmaa ja niissä ei näy vaurioita
• Tarkista valojen toiminta ja kunto
• Tarkista hydrauliikan öljymäärä sekä hydrauliletkujen, putkien ja 

liitosten kunto
• Tarkista turvarajojen toiminta
• Tarkista varalaskun, hätäpysäytyksen ja äänimerkin toiminta
• Tarkista, että kaikki teipit ja kilvet ovat paikallaan, ehjiä ja 

luettavissa
• Tarkista, että nostimen mukana on käyttöohjeet ja että ne ovat 

luettavissa.

Puomin kääntö: rajoittamaton
Työkorin kääntö: 180°

DINO 180 XT

Telesko
oppi Korin 

oikaisu

Nivelvarsiston 
nosto / lasku

Puomiston 
nosto / lasku

Ajolaitteet

Käsijarru

Korin 
kääntö

Puomin 
kääntö

Huom. Sivu-ulottuma riippuu korissa olevasta kuormasta.    



PainoväritMitat

55 kg

MAX 215 KG

HINAUS JA AJOLAITTEELLA AJO NOSTIMEN KULJETUSASENNOSSA

        VILAKONE OY

tomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

seen valmistukseen, perustuen lakiin sopimat-

Pidätämme kaikki oikeudet piirustuksen mukai-

muihin kuin meidän sallimiin tarkoituksiin.

luovuttaa kolmannelle henkilölle, eikä käyttää

Sitä ei saa ilman suostumustamme kopioida,

Tämä piirustus on Vilakone oy:n omaisuutta.

Valmiste

Liittyy

Nimitys

MassaSuunn.

Tark.Muutos Pvm. Muuttanut Hyv.
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Tarrat

Ohjetarra, joystick

Wille 355-855
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VAIHTOEHTOISET TEHONLÄHTEET

Nostimen hinaaminen
• Kytke kuulakytkin ja vaijeri
• Kytke sähköjohto ja tarkista valot
• Aukaise seisontajarru
• Nosta tukipyörä ylös
• Varmista, että ajolaite ei ole kytketty

Ajolaitteella ajo 
• Valintakytkin on oltava asennossa 

“alaohjauskeskus”
• Kytke ajolaitteet ajoasentoon
• Vapauta käsijarru
• Aja laitetta hallintalaitteista
• Varo esteitä ja sähköjohtoa
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Rikastin

Moottorin  
käynnistys / pysäytys

XT II varalaskujärjestelmän 
käynnistys. 
(XTB II varalasku käsipumpulla)

Äänimerkki

TYÖSKENTELE TURVALLISESTI

Akku Verkkovirta Bensiini- 
moottori 

Diesel-
moottori

Turvatoimintojen  hallintalaitteet:

Eteen

Oikea

Vasen

Huomioi tehonlähteisiin liittyen:
• Aggregaatti ei starttaa, jos nostin on kytketty 

verkkovirtaan
• Verkkovirtakäytössä verkkojohdon pituus max. 25 

metriä (2,5mm2 kaapeli), sulake 10 A.
• Varmista, että akut ehtivät latautua riittävästi 

aggregaatilla tai verkkovirralla.
• Jos moottori ei käynnisty, varmista, että mikään 

hätäpysäytyspainikkeista ei ole jäänyt pohjaan.

Laitetta saa siirtää vain kuljetusasennossa
• Puomin laskettuna puomin tuelle
• Hallintalaitteiden suojukset kiinni
• Tukijalat täysin ylhäällä
• Korissa tai alustan päällä ei ole tavaraa
• Varmista, että sähkökaapeli on kytketty irti tai 

että kaapeli on riittävän pitkä

• Pikaohje ei korvaa käyttöohjekirjaa. Lue laitteen 
käyttöohje ennen käyttöä

• Laitteen käyttäjän on oltava yli 18 vuotias
• Viallisen nostimen käyttö on ehdottomasti kielletty
• Nostimen käyttö on kielletty jos 

lämpötila on alle -20oC tai tuulen nopeus yli12,5 m/s
• Nostinta ei saa käyttää nosturina 
• Varmista, että työskentelyalue on vapaa 
• Suurinta sallittua korikuormaa ei saa ylittää
• Älä koskaan ota kuormaa ylhäältä
• Suurin sallittu sivuttaiskuormitus on 400 N

XT IIXTB II

TaakseEteenTaakse

Vasen Oikea

NOSTIMEN TUENTA JA KÄYTTÖ ALAOHJAUSKESKUKSESTA

NOSTIMEN KÄYTTÖ KORISTA

1234
0o

HUOM! Tukijalkojen liikkeet eivät toimi, jos puomi ei ole puomin tuella. 

HUOM! Puomin liikkeet eivät toimi, jos tukijalat eivät ole tukevasti maassa  

Tuenta 
• Varmista, että alusta 

on riittävän tasainen ja 
tukeva. Käytä tarvittaessa 
lisälevyjä.

• Laske etutukijalat 
• Laske takatukijalat
• Suorista nostin. Vesivaa-

an ilmakupla tulee sijaita 
sisemmän renkaan 
sisäpuolella.

• Varmista että renkaat ovat 
kunnolla irti maasta

Ennen käyttöä
• Tee päivittäiset 

huoltotoimenpiteet
• Tarkista tuenta ja alustan 

suoruus
• Tarkista hätäpysäytyksen  

ja varalaskun toiminta
• Tarkista työympäristö

Teleskooppi 
sisään / ulos

Nivelvarret 
alas / ylös

Puomi  
ylös / alas

Puomin  
kääntö

Korin  
kääntö

Korin   
oikaisu
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Merkkivalot:
Tukijalat ovat tuettuna ja puomin käyttö 
on sallittu.

Ylikuorma tai kuorma ulottuvuusalueen 
rajalla
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Merkkivalot:

Kuorma on ulottuvuusalueella.

Ylikuorma tai kuorma ulottuvuusalueen 
rajalla
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Automaattitasaus (optio):

Tukijalat alas

Tukijalat ylös

Hallintalaitteiden symbolit:

Käytön aikana
• Valvo nostimen vaara-

aluetta
• Varo korkeajännitteisiä 

johtoja
• Älä nouse korin  kaiteiden 

päälle
• Älä pudota esineitä korista
• Jos ylikuorman 

varoitusvalo syttyy, aja 
teleskooppia sisään 
kunnes kori on taas 
toiminta-alueella.

Tukijalkojen suurimmat 
tukivoimat
160XT II/XTB II:  16800 N 

(1700 kg)

180XT II/XTB II: 16800 N  
(1700 kg)

210XT II/XTB II: 22800 N  
(2300 kg)

Alaohjauskeskuksesta voi käyttää 
myös puomiston liikkeitä sen jälkeen 
kun tukijalat ovat maassa.

Akkumalleissa puomistokäytölle on 
kaksi eri liikenopeutta.

12

3 4


