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1 Yleistä 
 
Tämä nostovaunu, jossa on nostettava ja laskettava taso, on muotoiltu ergonomiseksi, mikä helpottaa 
tavaroiden sisäistä kuljetusta ja käsittelyä. 
Ljunggren & daughtersin nostettava ja laskettava nostovaunu LD80 koostuu nelipyöräisestä rungosta, 
nostimesta, pylväästä, tasosta, ohjaustangosta, ohjausyksiköstä sekä akkulaturista. Runkoon on sijoitettu 
ohjainkortti, nostomoottori ja akku. Nostohihna liikkuu nostopylväässä, joka on irrotettavissa jalustasta. 
Nostohihnan päässä pylvään sisällä sijaitsee nostopylvään kannatin. Kannattimeen kiinnitetään taso. 
Ohjaustanko on kiinnitetty runkoon, mutta voidaan tarvittaessa irrottaa. Ohjausyksikkö liitetään rungon 
pistorasiaan. Ohjausyksikkö, jossa sijaitsevat painikkeet ylös/alas , on sijoitettu ohjaustankoon. 

 
 
 

            
              Runko                               Nostopylväs                      Taso 

 

                                     
   Ohjaustanko                     Ohjausyksikkö              Akkulaturi 
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1.1 Järjestelmän toiminta 

• Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” koko akunlataamisen ajan. 
• Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” nostovaunun käytön ajan. 
• Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä pois päältä asennossa ”0” kun nostovaunua ei käytetä. 
• Ohjausyksiköstä tasoa voidaan joko nostaa tai laskea. 
Ø Painikkeesta ”UP” taso nousee ylös, kunnes painike vapautetaan tai kunnes taso on ylimmässä 

asennossa ja elektroniikka katkaisee nostoliikkeen. 
Ø Painikkeesta ”DOWN” nostomoottori päästää tason laskemaan alas. Taso laskeutuu tällöin 

pelkästään omalla painollaan. 
• Kaikissa neljässä pyörässä on nivelet, joten nostovaunua on helppo ohjata kaikkiin suuntiin. 
• Pyöristä kaksi on mahdollista lukita jarrutusasentoon. 
• Jarrutusasennossa lastaus on helpompaa ja turvallisempaa. 
• Nostovaunu toimii pelkällä akulla. 
• Akku ladataan mukana tulevalla laturilla, joka liitetään omaan loveensa jalustassa ja sen jälkeen 

230 voltin verkkovirtaan. 

1.2 Tuotetakuu 

Ergofokusin nostovaunulla on valmistusvirheiden varalta 24 kuukauden takuu valmistuspäivästä lukien. 
Ergofokusin takuut ovat voimassa vain silloin kun nostovaunua on käytetty annettujen ohjeiden 
mukaisesti eikä sitä ole purettu osiin tai vahingoitettu millään tavoin. 

2 Kiellot –  Varoitukset – Määräykset 

2.1 Yleiset tiedot 

- Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” koko akunlataamisen ajan. 
- Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” kun nostovaunua aiotaan käyttää. 
- Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä pois päältä asennossa ”0” kun nostovaunua ei käytetä. 
- Laturin saa liittää vain pistorasiaan, jossa on sama jännite kuin kojekilvessä ilmoitetaan. 
- Nostovaunua saa käyttää ainoastaan nostettavana ja laskettavana vaununa tavaroiden siirtämiseen 

omissa tiloissa. 
- Nostovaunua ei saa käyttää jatkuvaan, keskeytyksettömään nostamiseen ja laskemiseen. Mikäli laite 

ylikuormittuu, ohjainkortti katkaisee virran. Nostojen välissä, tavaroiden siirtämisen aikana, 
järjestelmä saa tarvittavan levon. 

- Nostovaunun enimmäiskuormitus on 80 kg. 
- Sitä tulee käyttää ja säilyttää sisätiloissa. 
- Kaksi henkilöä voi tarvittaessa nostaa nostovaunua jalustasta. Taso tulee ensin vakauden vuoksi 

laskea alimpaan asentoon. Nostaessa tulee pitää kiinni pyörien kiinnikkeiden tuntumasta. Vaunua ei 
voi nostaa tasosta kiinni pitämällä. Tällöin taso liikkuu ylöspäin. 

- Tämä käyttöohje tulee pitää aina käsillä tarvetta varten. 
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2.2 Tiedot riskeistä 

- Pidä kädet poissa nostopylvään luota noston ja laskun aikana. Muutoin sormet ovat vaarassa jäädä 
puristuksiin nostopylvään vaunun ohjaustelojen väliin. Käsi tai sormet ovat myös vaarassa jäädä 
puristuksiin kohdassa, jossa nostohihna kulkee nostopylvään sisään. 

- Pidä huoli, ettei jalka tai muu ruumiinosa ole tason alla sitä laskettaessa. Se aiheuttaa 
puristusvammojen vaaran. 

- Huomaa, että lasti voi pudota tasolta. Pidä huoli, että taso on laskettu alas tavaroita liikuteltaessa. 
Vaunua liikutellessasi pitele molemmin käsin kiinni ohjaustangosta ja kuljeta vaunua edessäsi. Sijoita 
lasti tason keskelle lähelle nostopylvästä. 

- Mikäli taso laskettaessa tarttuu kiinni johonkin ympäristössä eikä sen vuoksi laskeudu alas, nosta 
tasoa välittömästi kunnes se liikkuu vapaasti ja este voidaan poistaa. Älä KOSKAAN poista estettä 
tason nojatessa siihen. 

- Nostovaunua saa käyttää ainoastaan tasaisella, kovalla lattialla. Vältä vaunun käyttöä viettävällä tai 
hataralla alustalla. Tasolla olevat tavarat voivat liukua alas! Vaunu voi lähteä liikkeelle! 

- Nostovaunua käyttäessäsi älä sijoita sitä mitään vasten, jossa on vaakasuora reunus, tai matalaan 
tilaan. Ylös nostettaessa käsi tai muu ruumiinosa on muutoin vaarassa joutua puristuksiin tason ja 
kyseisen reunan tai matalan tilan väliin. 

- Nostovaunun enimmäiskuormitusta ei saa ylittää staattisesti eikä dynaamisesti. 
- Akut sisältävät ihmisille ja ympäristölle haitallisia aineita. Akkuihin ei saa milloinkaan kajota. 

2.3 Laitteen käyttö 

Nostovaunua saa käyttää ainoastaan nostettavana ja laskettavana vaununa tavaroiden siirtämiseen 
omissa tiloissa. 
Nostovaunua ei saa käyttää: 
- Henkilönostimena. 
- Tunkkina. 
- Kiinnikiristyslaitteena. 
- Vastimena. 
- Puristuskoneena. 
- Ympäristölle tai ihmisille haitallisten aineiden kuljetukseen. 
- Nostovaunua ei saa käyttää eikä säilyttää tiloissa, joissa se saattaa altistua korroosiolle, 

mekaanisille, termisille tai kemiallisille haitoille tai voimakkaille elektromagneettisille kentille. 
HUOM.! Tason ollessa asennettuna nostovaunuun tason irtoamisen estävän lukitusruuvin on aina oltava 
kiristetty. 
Käytettäessä omatekoista tasoa enimmäismittoja ei saa ylittää: pituus max 500 mm, leveys max 400 mm. 
Taso tulee kiinnittää altapäin viidellä ruuvilla. 
Nostovaunua ei saa käyttää ympäristöissä, jotka ylittävät tässä käyttöohjeessa ilmoitetut rajoitukset. 

2.4 Huolto ja korjaukset 

- Tarkista toisinaan –  normaalikäytössä n. kerran kuukaudessa –  ettei nostohihnassa ole vaurioita, 
joista ajan kanssa saattaa muodostua katkeamia. Laske taso alimpaan korkeuteen. 

- Mikäli nostohihnassa on vikaa, ei nostovaunua saa käyttää ennen kuin hihna on vaihdettu uuteen. 
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- Mikäli on sattunut jotakin, jonka vuoksi nostovaunun sisällä on tehtävä jokin toimenpide, esimerkiksi 
akut on vaihdettava tai nostohihnaa korjattava, aseta nostovaunu etukenoon lattiaa vasten. Akut ovat 
kiinni jalustan pohjalevyssä. Irrottaessasi pohjalevyä ota huomioon, että se painaa akkujen kanssa 5 
kg. Ruuvaa irti kuusi pohjalevyä paikallaan pitävää ruuvia. Irrota ensin akkupaketin plusnapa ja 
suorita sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet. 

- Muihin kuin akun sähkökytkentöihin ei saa tehdä muutoksia. 
- Ohjainkorttiin tai nostomoottoriin ei saa tehdä muutoksia. 
- Akkupaketissa on sulake akkujen välisessä johdossa. Sen tulee olla 30 A. 
- Ergofokusin tuotetakuu kattaa vain tuotteet, joissa oleva vika on peräisin tehtaasta.  
- Ergofokusin tuotetakuu raukeaa kokonaan tai osittain, mikäli käyttäjä ei noudata huolto-ohjeita tai 

käyttää muita kuin alkuperäisiä varaosia. 
Jokaiseen korjaustoimenpiteeseen on saatavana kirjallinen ohje virheiden riskin minimoimiseksi. Hanki 
ohje tilatessasi varaosia ja lue se huolellisesti ennen korjauksen aloittamista. 
Tuotetakuu on voimassa korjauksen jälkeen seuraavin ehdoin: 
- korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. 
- sähköliitäntöihin, nostomoottoriin, akkuihin, ohjainkorttiin, laturiin tai ohjausyksikköön ei saa tehdä 

muutoksia. 
- korjausten tekemisessä on noudatettava liitteenä olevia ohjeita. 
- myös korjausten jälkeen nostovaunua saa käyttää ainoastaan ilmoitettujen tietojen mukaisesti. 

3 Käyttäjän opas 

3.1 Järjestelmän toiminta 

Ergofokusin nostettava ja laskettava nostovaunu koostuu nelipyöräisestä rungosta, nostopylväästä, 
tasosta, ohjaustangosta, ohjausyksiköstä sekä laturista. Jalustaan on sijoitettu ohjainkortti, nostomoottori 
ja akku. Nostohihna liikkuu nostopylväässä, joka on irrotettavissa jalustasta. Nostohihnan päässä pylvään 
sisällä on nostopylvään kannatin. Kannattimeen kiinnitetään taso. Ohjaustanko on kiinnitetty jalustaan, 
mutta voidaan tarvittaessa irrottaa. Ohjausyksikkö liitetään omaan loveensa jalustassa, painikkeet 
sisältävä osa kiinnitetään ohjaustankoon. 
Kaikissa neljässä pyörässä on nivelet, joten nostovaunua on helppo ohjata käyttäjän haluamaan 
suuntaan. Pyöristä kaksi voi myös lukita jarrutusasentoon. Jarrutusasennossa lastaus on helpompaa ja 
turvallisempaa. 
Latauksen ja käytön aikana nostovaunun pääkatkaisijan tulee olla asennossa ”1”. 
Lepotilassa nostovaunun pääkatkaisijan tulee olla asennossa ”0”. 
Nostovaunu toimii pelkällä akulla. Akku ladataan mukana tulevalla laturilla, joka liitetään runko-osassa 
olevaan sille tarkoitettuun loveen ja sen jälkeen 230 voltin verkkovirtaan. 
Nostovaunua ei ole tarkoitettu jatkuvaan, keskeytyksettömään nostamiseen ja laskemiseen. 

3.2 Käsittely 

Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” koko akunlataamisen ajan. 
Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” nostovaunun käytön ajan. 
Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä pois päältä asennossa ”0” kun nostovaunua ei käytetä. 
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Ohjausyksikön kahdesta ohjauspainikkeesta tasoa voidaan joko nostaa tai laskea. Painikkeesta ”UP” 
taso nousee ylös, kunnes painike vapautetaan tai kunnes taso on ylimmässä asennossa ja elektroniikka 
katkaisee nostoliikkeen. Painikkeesta ”DOWN” nostomoottori päästää tason laskemaan alas. Taso 
laskeutuu tällöin pelkästään omalla painollaan. 
Laita pyörät jarrutusasentoon, jotta lastaus ja lastin purkaminen olisi turvallista. 
Vaunua liikutellessasi vapauta jarrut, pitele molemmin käsin kiinni ohjaustangosta ja kuljeta vaunua 
edessäsi haluttuun paikkaan. 
Nostovaunua voi tarvittaessa nostaa jalustasta. Taso tulee ensin vakauden vuoksi laskea alimpaan 
asentoon. Nostaessa  tulee pitää kiinni pyörien kiinnikkeiden tuntumasta. Vaunua ei voi nostaa tasosta 
kiinni pitämällä. Tällöin taso liikkuu ylöspäin. 

3.3 Turvallisuus 

Pidä kädet poissa nostopylvään luota noston ja laskun aikana. Muutoin sormet ovat vaarassa jäädä 
puristuksiin nostopylvään vaunun ohjaustelojen väliin. Käsi tai sormet ovat myös vaarassa jäädä 
puristuksiin kohdassa, jossa nostohihna kulkee nostopylvään sisään. 
Pidä huoli, ettei jalka tai muu ruumiinosa ole tason alla kun sitä lasketaan. Se aiheuttaa 
puristusvammojen vaaran. 
Huomaa, että lasti voi pudota tasolta. Pidä huoli, että taso on laskettu alas tavaroita liikuteltaessa. 
Laturin saa liittää vain pistorasiaan, jossa on sama jännite kuin kojekilvessä ilmoitetaan. 

3.4 Käynnistys ja pysäytys 

Kytke rungon yläosassa oleva pääkatkaisija päälle asentoon ”1”. 
Kytke rungon yläosassa oleva pääkatkaisija pois päältä asentoon ”0”. 
Taso voi liikkua vain silloin kun ylös- tai alas-painiketta pidetään painettuna pohjaan. Jos tasolla on 
ylikuormaa tai se on ääriasennossa liike pysähtyy, vaikka ohjauspainiketta pidettäisiinkin vielä painettuna. 
Tason laskemiseksi tai nostamiseksi painike on turvallisuussyistä ensin vapautettava ja painettava sen 
jälkeen uudelleen pohjaan. 

3.5 Ongelmat käytön aikana 

Jos tason liikkuessa ylös tai alas sattuu jotakin, vapauta ohjauspainike välittömästi. Kaikki liike pysähtyy! 
Tee sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet.  Tutustu sen jälkeen tarvittaessa vianetsintäosioon edempänä 
tässä käyttöohjeessa. 

3.6 Kulutusaineet 

Nostovaunussa ei ole kulutusosia. Akun käyttöikä on kuitenkin rajallinen, kuten kaikkien akkujen. Kun 
latauksen jälkeinen käyttöaika alkaa lyhentyä, akku on aika vaihtaa. 

3.7 Huolto 

Nostovaunu tulee ladata kokonaan pidemmän seisonta-ajan, kuten loman, jälkeen. 
Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” koko akunlataamisen ajan. 
Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä päälle asentoon ”1” nostovaunun käytön ajan. 
Pääkatkaisijan tulee olla kytkettynä pois päältä asennossa ”0” kun nostovaunua ei käytetä. 
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Nostovaunun akun napaisuus saattaa muuttua ja akusta saattaa tulla käyttökelvoton, jos sitä ei 
pitkään aikaan ladata toistuvasti tai se ladataan yleensä vain osittain eikä täyteen. 
Nostovaunua ei normaalikäytössä tarvitse huoltaa. 
Sen voi puhdistaa miedolla puhdistusaineella (esim. astianpesuaineella tai autojen 
tuulilasinpesunesteellä). Voimakkaita puhdistusaineita, jotka sisältävät esimerkiksi happoja, ammoniakkia 
tai lipeää, ei tule käyttää. 
Nostovaunun voi pystyasennossa puhdistaa vesisuihkulla. Vettä ei saa suihkuttaa kohtaan, jossa 
nostohihna kulkee nostopylvään sisään. Vettä ei myöskään saa suihkuttaa altapäin jalustan 
viemäröintiaukon läpi. 

3.8 Käyttöohjeen käsittely 

Kaikkien nostovaunua käyttävien on tärkeää lukea tämä käyttöohje ja pitää sitä käsillä. 

4 Asennus –  Purku –  Korjaukset 

4.1 Järjestelmän purku tai romuttaminen 
Kun jalustan sisällä tehdään toimenpiteitä, olivat ne sitten asennusta, purkua, korjausta tai tms., on ensin 
kytkettävä akkupaketin plusnapa irti. 
Akku, ohjainkortti, nostomoottori, laturi ja ohjausyksikkö on jätettävä oikeaan purku- tai 
jätteidenkäsittelylaitokseen nostovaunua romutettaessa. Muilta osin nostovaunu koostuu täysin 
kierrätettävistä ja siten ympäristöystävällisistä osista. 

4.2 Korjaus ja varaosat 
Akkua, ohjainkorttia, nostomoottoria, laturia tai ohjausyksikköä korjattaessa saa vaihtaa vain kokonaisia 
yksiköitä. Virhetoimintojen välttämiseksi niitä ei saa purkaa osiin. Kaikkia yksiköitä on saatavana 
varaosina Ergofokusilta tai heidän edustajaltaan. 
Jokaiseen korjaustoimenpiteeseen on myös saatavana ohje virheiden riskin minimoimiseksi. Hanki ohje 
tilatessasi varaosia ja lue se huolellisesti ennen korjauksen aloittamista. 
Ilmoita tuotteen kojekilven merkintä tilausta tehdessäsi. 
Tuotetakuu on voimassa korjauksen jälkeen seuraavin ehdoin: 
• Vain alkuperäisosia saa käyttää. 
• Sähköliitäntöihin, nostomoottoriin, akkuihin, ohjainkorttiin, laturiin tai ohjausyksikköön ei saa tehdä 

muutoksia. 
• Mahdollisissa korjauksissa on noudatettava liitteenä olevia ohjeita. 
• Myös korjausten jälkeen nostovaunua saa käyttää ainoastaan ilmoitettujen tietojen mukaisesti. 

4.3 Vianetsintä 

Taso ei liiku ylös- eikä alas-painikkeesta, jalustasta ei kuulu vaimeaa naksuttavaa ääntä. 
- Tarkista, että ohjausyksikkö on kunnolla liitetty jalustaan. 
- Tarkista laturin avulla, että akku on ladattu. Katso laturin käyttäjän opas. 
- Jalustan kupu tuntuu kuumalta. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Anna jalustan jäähtyä. 
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- Kun mikään yllä olevista ei auta: ota yhteyttä Ljunggren & daughtersiin. 
Taso liikkuu jonkin matkaa ylöspäin, mutta pysähtyy. 
- Tasolla on liian painava lasti, turvakatkaisin laukeaa. Vähennä lastia. 
- Lataa akut. 
Taso liikkuu hitaasti tai ei liiku lainkaan, vaikka akkuja on ladattu pidemmän aikaa. 
- Tarkista, että pääkatkaisija on kytkettynä asentoon ”1” latauksen aikana. 
Taso ei liiku ylös- eikä alaspäin, ääntä ei kuulu. 
- Tarkista, että pääkatkaisija on kytkettynä asentoon ”1”. 
Muissa vioissa ota yhteyttä Ljunggren & daughters AB:hen. 

5 Tuotespesifikaatio 
Tuote: Ergofokusin nostettava ja laskettava nostovaunu. 
Malli: Nostovaunu LD80.  

Akut: 2 kpl CT8-12H-9ah -akkuja 
Ohjainkortti: Sepro, tyyppi 3,4. 
Nostomoottori: MB080FG230. 
Vaihteet: NRMV040/18j=50/63B14. 

Järjestelmän toimintaperiaate: 
Akkukäyttöinen, elektronisesti ohjattu nostomoottori, jonka kierukkavaihde vinssaa tason ylös 
nostohihnan avulla. Liikkeessä alaspäin nostomoottori vapauttaa hihnan. 
Toimintaolosuhteet 
Nostovaunua ei saa käyttää jatkuvaan, keskeytyksettömään nostamiseen ja laskemiseen. Mikäli laite 
ylikuormittuu, ohjainkortti katkaisee virran. Nostojen välissä, kuljetuksen aikana, järjestelmä saa 
tarvittavan levon. 
Kapasiteetti: 
-   Enimmäiskuormituksen ollessa 80 kg nostovaunu suoriutuu n. 10 nostosta, joiden välissä on 2 
minuutin tauko. 
-   Kun kuormitus on pienempi, nostovaunu suoriutuu useista toistuvista nostoista lyhyemmin tauoin. 
-   Nostovaunu on parasta ladata työajan päätyttyä, jolloin taataan akkujen latautuminen täyteen 
seuraavaa työrupeamaa varten. 
-    Nostovaunua voi käyttää lyhyitä aikoja kylmätiloissa ja pakastushuoneissa. 
-    Pidempiaikainen käyttö kylmissä tiloissa pienentää nostokapasiteettia. 
Enimmäiskuormitus: 
Tasolle saa lastata enintään 80 kg:n lastin. Tätä kuormitusta ei saa ylittää. 
Fyysiset mitat: 
Pituus      880 mm  Tason leveys        400 mm 
Leveys     420 mm Tason enimmäisnostokorkeus   1 400 mm 
Korkeus   1 760 mm Tason vähimmäisnostokorkeus      165 mm 
Tason pituus        500 mm  Nostovaunun paino n.            35 kg 
Lämpötila-alueet:  
Käyttö: 0 ja+45 °C:een välillä 
Kuljetus: -20 ja+60 °C:een välillä 
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Alle 0 °C:eessa tapahtuvissa kuljetuksissa nostovaunua tulee säilyttää käyttölämpötilaisessa paikassa 
vähintään 1 tunti ennen käyttöönottoa. 
Sähköhuolto 
Taajuus: 50– 60 Hz 
Ensiöjännite: 230 V AC 
Toisiojännite: 24 V DC 
Varokkeen toisiojännite: 30 A 
EMC-vaatimukset: 
Häiriölähteet (esim. vahvavirtakaapelit), joiden elektromagneettinen tai sähkösäteily on voimakkaampaa 
kuin voimassa oleva EMC-direktiivi sallii, ei saa sijoittaa nostovaunun sähköisten osien läheisyyteen. 
Sopiva palontorjunta: 
Hiilihappo-, jauhe- tai vaahtosammutin tai vesihöyry. Vesisuihkua ei tule käyttää. 
Puhdistus: 
Nostovaunun voi puhdistaa miedolla puhdistusaineella (esim. astianpesuaineella tai autojen 
tuulilasinpesunesteellä). Voimakkaita puhdistusaineita, jotka sisältävät esimerkiksi happoja, ammoniakkia 
tai lipeää, ei tule käyttää. 
Nostovaunun voi pystyasennossa puhdistaa vesisuihkulla. Vettä ei saa suihkuttaa kohtaan, jossa 
nostohihna menee nostopylvään sisään. Vettä ei myöskään saa suihkuttaa altapäin jalustan 
viemäröintiaukon läpi. 
Ympäristönäkökohdat: 
Akku, ohjainkortti, nostomoottori, laturi ja ohjausyksikkö on jätettävä oikeaan purku- tai 
jätteidenkäsittelylaitokseen nostovaunua romutettaessa. Muilta osin nostovaunu koostuu täysin 
kierrätettävistä ja siten ympäristöystävällisistä osista. 
Melutaso: 
Nostovaunun melutaso ei ylitä 70 dB:ä (A). 
 
Takuu: 
Ergofokusin nostovaunulla on 24 kuukauden takuu valmistusvirheiden varalta valmistuspäivästä lukien. 
Ergofokusin takuut ovat voimassa vain jos nostovaunua on käytetty annettujen ohjeiden mukaisesti eikä 
sitä ole purettu osiin tai vahingoitettu millään tavoin. 
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6 Laitteiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Ruotsi  
 
vakuuttaa omalla vastuullaan, että suurkeittiövaunu, tunnus:  

Nostovaunu 
Malli LD80 

  Sarjanumero _____________________ 
 
täyttää kaikki Koneita koskevien välttämättömien ja olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
määräykset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisesti, joka on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
 
Teknisestä rakennetiedostosta vastaa: 
 
Björn Bok 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Ruotsi  
 
 
Borlänge ____________________  Sara Ljunggren 


