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”SE UPP” – maskin som är både lift och truck
Crown Order Picker - WAV Series, och motsvarande maskiner av andra fabrikat, kan
vara att betrakta både som en mobil arbetsplattform och som en truck, oavsett vad
som står på besiktningsskylten.
Crown Order Picker - WAV Series är
lättmanövrerade och populära maskiner,
som är mångsidiga genom att de passar för
flera olika arbetsuppgifter. De kan
användas för att lyfta och sänka varor som
ska plockas i och ur lagerhyllor eller
motsvarande. De kan också användas för
att lyfta upp en person för exempelvis
lampbyte eller upphängning av skyltar.
Det är det aktuella användningsområdet av
maskinen som avgör vilken utbildning som
är nödvändig för operatören, och vad
arbetsgivaren kan basera utfärdande av
skriftligt tillstånd på.
Om maskinen används för plockning i lager så är det en truckutbildning som behövs,
behörighet B4 enligt TLP10. Om den används för att lyfta upp en person för att utföra
ett arbete från korgen, så är det en liftutbildning som behövs, minimum behörighet 3A
enligt Liftläroplanen, LLP. Både truck- och liftutbildning är nödvändig om båda
arbetsuppgifterna ska utföras.
Blir du som LUR-auktoriserad utbildare ombedd att utbilda personer som ska arbeta
med dessa maskiner, avgör du i samråd med din kund vilken eller vilka utbildningar ni
ska välja beroende på vilka arbetsuppgifter operatören ska utföra.

SS-EN 280:2013+A1:2015 – Mobila arbetsplattformar – Dimensionering –
Stabilitetskriterier – Utförande – Säkerhet – Kontroll och provning,
som nu finns publicerad på svenska;
1. Omfattning
1.1. Denna Europastandard anger tekniska säkerhetskrav och åtgärder för alla typer
och storlekar av mobilplattformar (se 3.1) avsedda att förflytta personer till
arbetsläge där de utför arbete från arbetsplattformen och med syftet att
personer stiger på och av arbetsplattformen endast vid bestämda tillträdeslägen
på marknivå eller på chassit.
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SS-EN ISO 3691–3:2017 – Industritruckar – Säkerhetskrav och provning –
Del 3: Tilläggskrav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar
särskilt avsedda för körning med upplyft last (ISO 3691–3:2016)
1. Scope
This part of ISO 3691 gives safety requirements and the means for their
verification, additional to those of ISO 3691–1, for industrial trucks with a vertical,
non-tilting mast:
a) those trucks having an elevating operator position, and order picking trucks,
as defined in ISO 5053–1, where the elevating operator position and the
load-handling device lifts to a height of more than 1 200 mm above ground
level;
b) …
Stycket ovan fritt översatt till svenska:
1. Omfattning
Denna del av ISO 3691 anger säkerhetskrav och metoder för deras verifikation,
förutom de enligt ISO 3691–1, för industritruckar med en vertikal, icke-lutande
mast:
a) de industritruckar som har en höj- och sänkbar förarposition, och
orderplocktruckar, enligt definitionen i ISO 5053–1, där den höj- och
sänkbara förarpositionen och lasthanteringsanordningen lyfter till en höjd av
mer än 1 200 mm över marknivå;
b) …

