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Vážený majiteli tohoto vozu:
Především vám chceme poděkovat za důvěru vloženou do našeho vozu. Jistě jste se rozhodli správně.

Tato originální příručka uvádí provozní postupy, každodenní kontrolu a jednoduchou údržbu pro bezpečné používání vašeho vozu. Důrazně vám
doporučujeme přečíst si tento návod, než začnete s vozem manipulovat, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny. 
Dodržováním těchto pokynů omezíte mechanické závady vozíku, ale můžete také zachránit svůj život.
Tuto příručku neustále skladujte ve vozíku.

Pokud zjistíte jakékoli potíže s vaším vozem, kontaktujte autorizovaného prodejce ve vaší oblasti a požádejte o kompletní kontrolu. Prodejce zajistí
servis vašeho vozu v souladu s nejnovějšími metodami schválenými výrobcem.

Veškeré informace, specifikace a ilustrace v této příručce jsou založeny na nejnovějších datech dostupných v době vydání.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit nebo vylepšovat vozidlo bez dřívějšího upozornění.
V celé příručce se používají tyto symboly:

-   Následovaný slovem VAROVÁNÍ. Slouží k upozornění na možné riziko, které může způsobit zranění osob nebo jinou škodu a musí být
důsledně dodrženo. 

-   Následovaný slovem UPOZORNĚNÍ. Také používáno v celé originální příručce s cílem naznačit přítomnost rizika, které by mohlo způsobit
zranění vám nebo poškození součástek; tyto postupy je nutno pozorně dodržovat.

-   Následovaný slovem POZNÁMKA. Tyto informace pomohou prodloužit životnost nákladního vozidla. Zpráva nesouvisí přímo s prevencí
nehod.

UniCarriers Manufacturing Spain S.A.
CALLE SOTO GRANDE, S/N. 31110

NOAIN (NAVARRA) SPAIN

© 2014 UniCarriers Corporation

Nezapomínejte, že tato příručka se zmiňuje o standardním i volitelném vybavení, takže můžete 
narazit na témata, která se nevztahují konkrétně na váš model.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost UniCarriers Manufacturing Spain S.A. tímto osvědčuje, že výše uvedené vysokozdvižné vozíky splňují následující směrnice ES a harmonizované standardy:
 Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, ENISO3691-1:2015, EN16307-1:2013+A1:2015, EN1175-2:1998+A1:2010.
 Směrnice o EMC 2014/30/ES, v uplatnění podle harmonizovaného standardu EN12895:2015. 
 Nařízení týkající se hlučnosti 2000/14/ES měřené metodami k ohodnocení shody stanovenými v dodatku V (interní kontrola výroby) pro venkovní použití.

MODIFIKACE VOZÍKU
POZNÁMKA: Neautorizované modifikace vozíku nejsou povoleny.
Bez předchozího písemného souhlasu výrobce, jeho autorizovaného zástupce nebo nástupce nesmějí být na poháněném průmyslovém vozíku prováděny žádné modifikace či
úpravy, které by mohly ovlivnit například nosnost, stabilitu nebo bezpečnost vozíku. Než na průmyslovém vozíku začnete provádět jakékoli modifikace nebo úpravy, které mohou
ovlivnit například brzdění, řízení či viditelnost, a před přidáním odnímatelných doplňků kontaktuje prodejce autorizovaného výrobcem.
Až získáte svolení od výrobce, jeho oprávněného zástupce nebo nástupnické organizace, je nutno změnit v náležitém smyslu také označení kapacity, štítky, provozní a údržbové
příručky.
Jedině tehdy, pokud výrobce přestane podnikat a nebude mít odpovídajícího nástupce, může uživatel zařídit modifikaci nebo úpravu poháněného průmyslového vozíku; uživatel
nicméně musí zajistit tyto body:
A. Zajistí, aby modifikaci nebo pozměnění navrhl, otestoval a zavedl technik (technici) specializovaný na průmyslové vozíky a jejich bezpečnost;
B. Vytvoří trvalý záznam o designu, testu (testech) a implementaci modifikace nebo úpravy;
C. Schválí a provede odpovídající změny na štítku (štítcích) uvádějícím nosnost, na nálepkách, na visačkách a v návodu k obsluze;
D. Připevní na vozík trvalý a dobře viditelný štítek, na kterém je uvedeno, jak byl vozík modifikován nebo upraven, a také datum modifikace či úpravy a jméno a adresa organizace,

která tuto práci provedla.

Model  Sériové číslo
P1D1A15L/18L (Q)(T)(H)
Y1D1A15/18 (Q)(T)(H)

P1D1E7xxxxx  
Y1D1E7xxxxx 

P1D1E7xxxxx
Y1D1E7xxxxx

U1D2A20L/25L (Q)(T)(H)
Y1D2A20/25 (Q)(T)(H)

U1D2E7xxxxx 
Y1D2E7xxxxx 

U1D2E7xxxxx
Y1D2E7xxxxx

UG1D2A30L/32L (Q)(T)(H)
YG1D2A30/32 (Q)(T)(H)

UG1D2E7xxxxx 
YG1D2E7xxxxx  

UG1D2E7xxxxx
YG1D2E7xxxxx

Úroveň akustického výkonu: Naměřeno: 100 dB(A) Garantováno: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q)(T)(H)

Úroveň akustického výkonu: Naměřeno: 101 dB(A) Garantováno: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q)(T)(H)

Úroveň akustického výkonu: Naměřeno: 102 dB(A) Garantováno: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q)(T)(H)
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TABULKA NÁKLADU

TABULKA NÁKLADU

Pro země, kde se musí používat 
vysokozdvižné vozíky s označením CE.
Tabulka nákladu připevněná k hornímu panelu
udává všechny nezbytné informace o typu pří-
davných zařízení, kapacity zvedání atd.

VAROVÁNÍ:

Nepřekračujte nominální kapacitu vozu.

 Nosnost při vertikáním sloupci.
 Vzdálenost středu nákladu (A).
 Výška zdvihu vidlicového vozíku (B).

Viz „ŠTÍTEK S TABULKOU NÁKLADU“ připo-
jený k hornímu panelu.

SÉRIOVÉ ČÍSLO PODVOZKU

Číslo je vyraženo na čelní straně rámu.

180928_99070 4UB0D MOM1831EU MOM2411

Správná oblast

P1D1 — XXXXXX
Y1D1 — XXXXXX
U1D2 — XXXXXX
Y1D2 — XXXXXX
UG1D2 — XXXXXX
YG1D2 — XXXXXX

Sériové číslo podvozku

Model vysokozdvižné-
ho vozíku
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OZNAČENÍ NA SLOUPCI

MAST INDICATIONS

VAROVÁNÍ:

OZNAČENÍ NA SLOUPCI
Když dojde k zarovnání označení na
sloupci zobrazených v detailech A a B, jak
ukazuje detail C, je dosaženo do výšky
zdvihu uvedené v TABULCE NÁKLADU. 

Při této výšce zdvihu je snížena kapacita
zvedání a z bezpečnostních a zdravot-
ních důvodů je nezbytné snížit hmotnost
nákladu, jak je uvedeno v TABULCE NÁ-
KLADU.
Nesnížení hmotnosti nákladu může vést k
převržení vidlicového vozíku a vážným
úrazům. 

Detail_A_B_C
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MODELOVÉ VARIANTY

Varianty modelu vozu jsou uvedeny v prvním
řádku identifikačního štítku vozu připojeném
na horním panelu.

Vysvětlení kódování variant modelu

MOM8620EU

U 1D2 A 25 L Q

Cíl
Q: UniCarriers
T: ATLET
H: TCM

TYP PALIVA

: dieselový motor
L: LPG

NOSNOST
15: model 1,5 tuny (3 000 lb)
18: model 1,75 tuny (3 500 lb)
20: model 2,0 tuny (4 000 lb)
25: model 2,5 tuny (5 000 lb)
30: model 3,0 tuny (6 000 lb)
32: model 3,2 tuny (6 400 lb)

PŘEVODOVKA
A: automatická převodovka

MODEL VOZIDLA
1D1: řada 1 tuna
1D2: řada 2 tuny

ROZVOR

: standardní rozvor
G: dlouhý rozvor

MOTOR
P: benzínový motor GK21
U: benzínový motor GK25
Y: naftový motor QD32

PNEUMATIKY

: model s pneumatickými koly

POZNÁMKA:  znamená žádné označení.
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NÁZEV SOUČÁSTEK

Sloupec
Zdvihací válec
Přední madlo
Zadní opěra
Vidlice
Horní ochrana
Volant
Zadní madlo s tlačítkem klaksonu 
(volitelné)
Sedadlo obsluhy
Joystick
Protiváha
Svorka na dokumenty
Nabíječka USB (volitelné)
Horní panel
Zadní pneumatika
Sklopný válec
Přední pneumatika

MOM2390b
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY 
PRO OBSLUHU 
VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZU

VAROVÁNÍ:

 Pro práci s vysokozdvižným vozíkem
bude ochranné vybavení záviset na pod-
mínkách používání a použitelných usta-
noveních zákonů a vyhlášek vaší země.

 Pracovní oděvy obsluhy by měly být ta-
kové, aby rukávy a límce pevně obepína-
ly tělo a nezachytily se o páky vozu atd.,
používat je nutné i bezpečnostní brýle,
sluchátka, prachové masky
a bezpečnostní obuv podle podmínek na
pracovišti nebo pokynů zaměstnavatele.

MOM2756EU

Bezpečnostní brýle

Prachová maska

Pevně přiléhající rukáv

Pevně přiléhající
lemy kalhot

Přilba
Ochrana 
sluchu

Pracovní 
oděvy

Bezpečnostní obuv

Operátor musí být proškolen a mít
svolení k práci s vysokozdvižným
vozíkem a musí chápat bezpečnostní
techniky a pravidla pro provoz vyso-
kozdvižného vozíku.

Před použitím vysokozdvižný vozík
kontrolujte. Nepoužívejte vyso-
kozdvižný vozík, pokud je nutné jej
opravit. Pokud potřebuje opravu,
označte vysokozdvižný vozík, vyjmě-
te klíček a ohlaste tento stav na pří-
slušném místě. Nepokoušejte se
o opravu, pokud nejste proškoleni
nebo nemáte povolení provádět
opravy.

Nesnímejte horní kryt nebo zadní
opěru.

MOM0128

Ujistěte se, že je řadicí páka
v neutrální poloze a parkovací brzda
je zatažena, než otočíte spínačem za-
palování. Nespouštějte
a nepoužívejte vysokozdvižný vozík,
pokud jste nebyli pověřeni úlohou
operátora.

Nevpouštějte nikoho na žádnou sou-
část vysokozdvižného vozíku, když
se pohybuje nebo zvedá.

Nesedejte na vidlice (s nákladem či
bez něj) a nevstupujte pod ně.

Před spuštěním se ujistěte, že je bez-
pečnostní pás zajištěn a západka
horního panelu je v uzamčené polo-
ze.

Před nastartováním motoru se ujistě-
te, že je bezpečnostní pás v pořádku.

Před sešlápnutím plynového pedálu
vizuálně ověřte polohu řadicí páky.
Při rozjezdu ve svahu je nutné zatáh-
nout ruční brzdu pro zajištění vozu,
pak se rozjeďte, a to i když je svah
mírný. 
Vyhýbejte se prudkému zrychlení (ze-
jména když převážíte těžký náklad).
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Ruce, nohy a jiné části těla udržujte
vždy uvnitř prostoru pro operátora.

Nedovolte nikomu stát nebo prochá-
zet pod zvednutou částí vyso-
kozdvižného vozíku, ať je prázdná
nebo nese náklad.

MOM0129

Vidlice umístěte tak daleko od sebe,
jak náklad dovolí.

Náklad vždy převážejte nízko se
sloupcem nakloněným co nejvíce
dozadu, nikdy dopředu. Nezvedejte
náklad kromě případu uskladnění.

Udržujte si pečlivý výhled na osoby
a překážky a sledujte svou cestu.
Sledujte průjezdy, zejména nahoře
a kvůli vybočení zadní části. Při sní-
žené viditelnosti dávejte extrémní
pozor. Dávejte přednost chodcům.

Pokud náklad brání ve výhledu do-
předu, couvejte.

MOM0130

Nezvedejte náklad vyšší než zadní
opěra vysokozdvižného vozu. Ná-
klad umístěný nad zadní opěru může
spadnout na operátora a je velmi ne-
bezpečný. Pokud je nutno manipulo-
vat s takovým nákladem, řádně jej
upevněte vhodnými lany nebo staho-
vacími popruhy.

MOM1677
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Nepřetěžujte vysokozdvižný vozík.
Zkontrolujte tabulku nákladu kvůli in-
formacím o hmotnosti a těžišti nákla-
du. Vždy zvedejte náklady co nejblíže
k těžišti, aby nedošlo k nakládání
mimo těžiště.

MOM0131

Neprovádějte náhlé starty, zastavení
nebo zatáčení. Před zatáčením a na
nerovném nebo kluzkém povrchu
zpomalte, aby nedošlo k převrácení
nebo sklouznutí vysokozdvižného
vozíku.

Dávejte zvýšenou pozornost při jízdě
bez nákladu, jelikož riziko převrácení
může být vyšší než při jízdě
s nákladem.

Před vjezdem na zvedače nebo pří-
věsy se ujistěte, že brzdy na těchto
strojích jsou zataženy a pod koly
jsou bloky, případně přívěs je připev-
něn k nakládacímu doku.

MOM0132

Před jízdou po můstku nebo nájezdo-
vé ploše se ujistěte, že je správně za-
jištěná. Jezděte opatrně a pomalu
přes můstek nebo nájezdovou ploši-
nu. Nikdy nepřekračujte její jmenovi-
tou nosnost.

MOM0133
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Při práci na svahu dávejte zvláštní po-
zor. Pracujte pomalu, nekličkujte ani
nezatáčejte.

Nemanipulujte s nestabilním nebo
nedostatečně upevněným nákladem.
Při práci s dlouhým, vysokým nebo
širokým nákladem pracujte opatrně,
aby se zajistila stabilita, a pozorně
sledujte okolní podmínky.

Při jízdě poblíž kolmých uliček zpo-
malte a spusťte klakson, je-li viditel-
nost snížena.

MOM0134

Při jízdě nahoru nebo dolů po svahu
jezděte s vysokozdvižným vozíkem
tak, aby byl náklad otočený proti sva-
hu.

Nemanipulujte s nestabilním nebo ne-
dostatečně upevněným nákladem. Při
práci s dlouhým, vysokým nebo širo-
kým nákladem pracujte opatrně, aby
se zajistila stabilita, a pozorně sleduj-
te okolní podmínky.

Při jízdě poblíž kolmých uliček zpo-
malte a spusťte klakson, je-li viditel-
nost snížena.

MOM0135

Před opuštěním vysokozdvižného vo-
zíku se ujistěte, že přídavná zařízení
jsou snížena, páka pro jízdu vpřed-
vzad je na neutrálu, ruční brzda je za-
tažená a klíček zapalování je vypnutý.
Neparkujte s vysokozdvižným vozí-
kem na svahu.

Před opuštěním vysokozdvižného vo-
zíku se ujistěte, že vidlice nebo pra-
covní zařízení je sklopeno, řadicí páka
v neutrální poloze, parkovací brzda
zatažená a spínač zapalování vypnu-
tý. Neparkujte s vysokozdvižným vo-
zíkem ve svahu.
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JÍZDA PO SVAZÍCH, PRŮJEZDECH 
A VE VÝTAZÍCH

VAROVÁNÍ:

 Při práci s vysokozdvižným vozíkem ve
výtahu se ujistěte, že výtah dokáže unést
hmotnost vysokozdvižného vozíku nebo
hmotnost vysokozdvižného vozíku plus
hmotnost nákladu.

 Nezapomeňte umístit zarážky pod pneu-
matiky, aby se vůz nerozjel, když je za-
parkován ve výtahu.

 Ve výtahu neprovádějte práce.

VAROVÁNÍ:

Při jízdě na svazích dávejte pozor.
 Při jízdě na svazích s nákladem vždy

jezděte popředu do svahu a couvejte ze
svahu.

 Po svazích jezděte pomalu. Couvejte do
svahu, když jedete bez nákladu, a jezděte
popředu ze svahu.

 Používejte brzdový pedál při jízdě ze sva-
hu, abyste dostatečně snížili rychlost.

MOM0016a

S nákladem

Používejte brzdový pedál a brzdu
motoru společně při jízdě z kopce,
abyste maximalizovali účinnost brz-
dy motoru.

MOM0017a

Bez nákladu
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VAROVÁNÍ:

Na svahu se neotáčejte ani nepřejíždějte na-
příč.
 Jelikož se při jízdě na svahu těžiště po-

souvá k nejnižšímu bodu, hrozí snadné
vychýlení vysokozdvižného vozu
z rovnováhy.

VAROVÁNÍ:

Níže uvádíme opatření související
s najížděním do nákladních vozů a přívěsů.
 Kontrolujte nákladní vozy a přívěsy,

abyste měli jistotu, že se nerozjedou.
 Rampa pro najíždění vysokozdvižným

vozem do nákladního vozu nebo přívěsu
by měla mít dostatečnou nosnost pro
hmotnost vozu a jeho nákladu i pro síly
vyvíjené pohupováním vozu.

 Rampa by měla být ukotvena tak, aby se
neposunula.

 Dávejte co největší pozor při najíždění na
nákladní vůz nebo přívěs i při sjíždění
z nich.

MOM0018 MOM0019
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PŘEPRAVA VYSOKOZDVIŽNÉHO 
VOZÍKU

PŘÍJEZDNÍ ÚHEL, ODJEZDOVÝ 
ÚHEL A PRŮJEZD

VAROVÁNÍ:

1. Nakloňte nezatížený sloupec co nejvíce
dozadu. Jestliže je z vozu demontována
sestava sloupce, vyjíždějte rampu pou-
ze se závažím vpředu a sjíždějte ji
s přední částí vozu vpředu. Je to kvůli
tomu, aby poháněná kola měla dosta-
tečnou trakci.

2. Zkontrolujte příjezdní a výjezdní úhel,
abyste měli jistotu, že spodní strana vy-
sokozdvižného vozíku nemůže přijít do
kontaktu s platformou nesoucí náklad
nebo se zemí.

3. Při používání můstku se ujistěte, že je
schopen unést vlastní hmotnost vyso-
kozdvižného vozíku.

4. Při zvedání vysokozdvižného vozíku na
plošinu s nákladem se ujistěte, že je ka-
bel připevněn k tažnému kolíku. Ne-
jezděte na vysokozdvižném vozíku,
když se zvedá.

5. Vůz nenakládejte ani nevykládejte za
deště, pokud nejsou rampy opatřeny
protiskluzovým povrchem.

6. Používejte upevňovací body a pevně
upevněte vysokozdvižný vozík
k plošině s nákladem.

7. Při nadzvedávání vysokozdvižného vo-
zíku používejte zvedací body.

8. Vypněte spínač zapalování a vyjměte
klíč.

MOM0020a

Příjezdní úhel

MOM0021a

Výjezdní úhel

MOM0022a

Úhel zlomu rampy

MOM0023a

Přejezd

PřejezdZarážka
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ZVLÁŠTNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ

Při práci s vysokozdvižným vozíkem za nepří-
znivých klimatických podmínek, jako je vysoká
teplota, vysoká nadmořská výška, v chladu
a při manipulaci s výbušninami a hořlavinami
i v oblastech, kde vysokozdvižný vozík může
způsobit rádiovou interferenci, se ujistěte, že
vysokozdvižný vozík je vyroben a schválen
pro specifikace, zákony a vyhlášky platné ve
vaší zemi.

VAROVÁNÍ:

Když jsou výstražné a varovné štítky po-
škozeny tak, že je nelze přečíst, nebo se od-
loupnout, měly by se okamžitě vyměnit za
nové štítky, aby se zajistilo, že jsou neustá-
le udržovány v čitelném stavu. Výstražné
a varovné štítky jsou dostupné od autorizo-
vaného prodejce.
 Výstražné a varovné štítky jsou umístěny na

příslušných místech vysokozdvižného
vozíku dle instrukcí na obrázku na
následující stránce. Před prací
s vysokozdvižným vozíkem si poznačte
podrobnosti uvedené na štítcích, abyste
zajistili správnou a bezpečnou manipulaci.
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UMÍSTĚNÍ VAROVNÝCH A VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKŮ

MOM2391EUa

Řada 1D1/1D2

Model se zadržovacím sedadlem
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VAROVÁNÍ:

Nestůjte na vidlicích nebo pod nimi.
 Jízda na vidlicích je přísně zakázána. Ne-

stůjte také přímo pod vidlicemi. Jinak
může dojít k vážným nehodám, pokud se
vidlice prudce pohnou a náklad umístěný
na vidlicích nečekaně spadne. V nejhor-
ším případě tyto nehody mohou být smr-
telné.

VAROVÁNÍ:

Ruce, nohy i tělo udržujte stále mimo kon-
takt se sloupci. Části těla se jinak mohou
zachytit o pohyblivé a pevné části sloupců
a může dojít ke zranění.

VAROVÁNÍ:

Nikdy se nedotýkejte chladicího ventiláto-
ru, když se otáčí.
 Kontakt s chladicím ventilátorem, když se

otáčí, může vést k poranění prstů,
v nejhorším případě k jejich amputaci.

MOM2675EU MOM2676EU MOM2192a
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Následující opatření musíte přesně do-
držovat, abyste zajistili bezpečný pro-
voz vysokozdvižného vozíku i ochranu
pracovníků před zraněním.

Vždy dbejte na to, abyste měli spolehli-
vě upnutý bezpečnostní pás a při řízení
zůstávejte sedět.

Než začnete vozík obsluhovat, přečtěte
si důkladně příručku, abyste se podrob-
ně seznámili s bezpečnostními pokyny.

Pokud se vysokozdvižný vozík začne
naklánět nebo spadne z doku nebo
rampy, musí operátor zůstat ve vozíku.

Operátor by se měl:

Odklonit od místa nárazu.

Pevně přidržet volantu oběma rukama.

Zapřít se o nohy a zůstat uvnitř prosto-
ru pro operátora.

Z vysokozdvižného vozíku nevyskakuj-
te.

MOM2065EU

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ
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VAROVÁNÍ:

Nikdy neotevírejte víko chladiče, když je
horký.

Kontakt s víkem chladiče, když je horký, může
vést k poranění ruky.

VAROVÁNÍ:

 V baterii je použita ředěná kyselina síro-
vá a olovo. 

 Použité kapaliny a baterie zlikvidujte
v souladu s platnými ustanoveními míst-
ních zákonů a vyhlášek.

 Informace o likvidaci použité kapaliny
a baterie vám poskytne autorizovaný
prodejce.

VAROVÁNÍ:

Neotevírejte horní panel se spuštěným mo-
torem. Nevkládejte ruce do blízkosti chladi-
cího ventilátoru, jelikož se točí vysokou
rychlostí a může způsobit zranění. Když
otevíráte kapotu, musí být motor vypnutý.
Když startujete motor, zkontrolujte kapotu,
zda je zamčená.

MOM0009A MOM2395 MOM1599
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VAROVÁNÍ:

Kvůli vlnové délce použitého modrého
světla může dojít k poranění očí při dívání
se do světla. Riziko se liší podle vzdálenos-
ti. Vlastní averzní chování dané osoby ob-
vykle stačí jako prevence zranění.

MOM2680
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NASTAVENÍ SEDADLA

Ovládací páka nastavení dopředu 
a dozadu
Páku v pravém rohu sedadla vytáhněte naho-
ru a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu,
až bude v požadované poloze; pak držadlo
uvolněte. Rozsah nastavení je 130 mm.

VAROVÁNÍ:

 Než nastavíte sedadlo, otočte klíček za-
palování do polohy OFF.

 Upravit pozici sedadla můžete jen tehdy,
když je vysokozdvižný vozík zastavený.

Nastavení tlumiče sedadla podle 
hmotnosti řidiče
Tlumič sedadla řidiče musí být správně nasta-
ven podle hmotnosti řidiče, aby efektivně sni-
žoval vibrace přenášené na řidiče. Otočte
knoflík nastavení hmotnosti v přední části se-
dadla, až ukazatel hmotnosti zobrazí hmotnost
řidiče, v rozsahu 50 kg až 120 kg; toto lze pro-
vést před usednutím na sedadlo nebo při se-
zení na sedadle.

VAROVÁNÍ:

Při práci s mechanickou pákou by mohlo
dojít k zachycení prstů v prostoru mezi tla-
čítkem nastavení hmotnosti a skříní pane-
lu. Posuňte sedadlo zcela dozadu, než
nastavíte sedadlo podle výšky řidiče.

MOM2045 MOM2046
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Sklopení opěradla
Chcete-li sklopit opěradlo, otočte (doprava)
knoflík nastavení opěradla, který je na levé
straně opěradla, a zatlačte opěradlo dopředu,
až se aretuje na místě (sklon přibližně 60 stup-
ňů od vertikály). Chcete-li opěradlo vrátit do
jeho normální polohy, znovu otočte (doprava)
knoflík nastavení opěradla a vytáhněte opěra-
dlo nahoru, až se aretuje na místě.

Sklon opěradla
Pro vyšší pohodlí lze úhel opěradla upravit
v rozsahu 5,5 stupňů až 12,5 stupňů, celkem 7
různých pozic. Otočte (doprava) knoflík nasta-
vení opěradla, který se nachází na boku opě-
radla, a sklopte opěradlo do požadované
polohy, pak knoflík uvolněte.

VAROVÁNÍ:

 Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak
by bezpečnostní pás nemusel v nouzové
situaci fungovat správně.

 Když upravujete úhel opěradla, prováděj-
te to opatrně a přidržujte opěradlo rukou.
Spěšné a hrubé nastavení může vést ke
zranění, opěradlo může například vystřelit
obsluze do tváře nebo proti tělu, nebo
může dojít k přiskřípnutí prstu mezi opě-
radlo a uchycení.

MOM2047EU
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BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Bezpečnostní pás je opatřen navíječem
s nouzovou aretací (ELR), která se aktivuje
pouze v případě nehody, takže řidič se může
při řízení volně pohybovat. Chcete-li si za-
pnout bezpečnostní pás, pomalu jej vytáhněte
z navíječe a zapněte do spony na opačné stra-
ně.

Bezpečnostní pás uvolníte tak, že stisknete
tlačítko na sponě a vytáhnete z ní jazýček. Při-
držujte jazýček a nechte bezpečnostní pás na-
vinout opatrně zpět.

POZNÁMKA:
Když odpojujete bezpečnostní pás, přidr-
žujte jazýček, protože by se mohl rychle za-
táhnout spolu s bezpečnostním pásem.

VAROVÁNÍ:

 Pevně obepněte bezpečnostní pás co
nejníže kolem kyčlí. Pokud bezpečnostní
pás sklouzne z kyčlí a obepíná břicho,
může způsobit zranění kvůli vysokému
tlaku na břišní oblast.

 Neutahujte bezpečnostní pás, pokud je
překroucený. Je-li překroucený, může
způsobit zranění, protože překroucený
pás nerozloží náraz a omezená část je vy-
stavena intenzivnímu tlaku. 

 Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak
by bezpečnostní pás nemusel fungovat
správně.

 Nevkládejte žádné cizí předměty do spo-
ny ani navíječe pásu, jinak dojde
k porušení jeho výkonnosti, neboť jej ne-
lze normálně upevnit.

 Pokud bezpečnostní pás používá těhotná
žena nebo nemocná osoba, poraďte se
nejprve s lékařem, protože na jeho/její
břicho tlačí bezpečnostní pás.

 Bezpečnostní pás, který byl jednou vy-
staven nárazu, poškození nebo je částeč-
ně porušen, nemůže fungovat jako nový.
Vyměňte jej za nový u nejbližšího prodej-
ce.

 Pro čištění bezpečnostního pásu použij-
te neutrální saponát nebo vlažnou vodu.
Po vyčistění jej nechte oschnout, než jej
použijete. Nepoužívejte organická roz-
pouštědla, jako je benzín, jinak by došlo
ke zhoršení výkonnosti bezpečnostního
pásu a nemusel by fungovat správně. 

MOM2048
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Schránka na návod k použití
Dvířka schránky na zadní straně opěradla jsou
uchycena elastickým páskem. Schránku ote-
vřete tak, že zatáhnete za madlo v horní části
dveří.

MOM3001EU
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PROVOZNÍ UVOLŇOVACÍ 
ZÁPADKA
Stiskněte volant dopředu a uvolňujte provozní
uvolňovací západku nalevo pod volantem, vo-
lant se nakloní dopředu. 

Pro návrat volantu do původní polohy jej za-
táhněte co nejvíce k sedadlu obsluhy. Provoz-
ní uvolňovací západka se vrátí do původní
polohy a volant se automaticky zablokuje.

VAROVÁNÍ:

 Před nastartováním motoru se ujistěte,
že se volant vrátí do původní uzamčené
polohy.

 Nepoužívejte vůz, je-li volant v poloze
provozního uvolnění. Mohlo by tím dojít k
nehodě.

POZNÁMKA:
Poloha volantu nastavená nakláněcím me-
chanismem se neliší, když je nakloněna.

MOM2401a

Provozní 
uvolňovací 
západka

Uvolnit
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ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
Upravte pravé a levé zpětné zrcátko rukou tak,
aby obě poskytovala co nejlepší výhled doza-
du.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nepoužívejte jen zpětná zrcátka pro
obsluhu vozu směrem dozadu kvůli omeze-
né viditelnosti. Vždy se otočte a podívejte
se ve směru jízdy, než budete pokračovat.

MOM1933a

Zpětné zrcátko
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SPÍNAČE A OVLADAČE

Spínač klaksonu
Spínač zapalování
Spínač osvětlení a spínač směrových 
světel
Spínač nastavení citlivosti plynu (model 
LPG, kromě specifikací nízké hlučnosti) 
(volitelné)
Spínač změny maximální rychlosti 
(volitelné pro LPG model)

Spínač provozního světla
Plynový pedál
Brzdový pedál
Brzdový pedál pro nízkou rychlost
Páka ruční brzdy
Řadicí páka

POZNÁMKA:
Na vysokozdvižných vozících s volitelnou
ovládací pákou (joystickem) se spínač 3
nachází v poloze 11 a spínač 11 se nachází
na levé straně loketní opěrky.

POZNÁMKA:
U vysokozdvižných vozů s volitelným cou-
váním vč. zapnutí zadního pracovního svět-
la. Když je zvolena poloha R, zadní
pracovní světlo se automaticky rozsvítí.
Jak pro manuálně ovládanou hydrauliku
tak pro volitelnou ovládací páku. Tato voli-
telná část výbavy není z bezpečnostních
důvodů schválena k silničnímu provozu.

POZNÁMKA:
U vysokozdvižných vozů s volitelným
couváním vč. zapnutí zadního pracovního
světla. Tento spínač není ve výbavě.

MOM2396



22

SVORKA NA DOKUMENTY A 
VOLITELNÝ KONEKTOR USB
Svorka na dokumenty  slouží k připnutí do-
kumentů na palubní desku.

POZNÁMKA:
Volitelný konektor USB  slouží k nabíjení
přenosných zařízení, jako jsou chytré telefony,
tablety a/nebo skenovací zařízení. Po použití
vždy zavřete krytku. Nepoužívejte konektor
USB ve vlhkém prostředí, například v dešti. 

KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ
Klíček zapalování zasuňte do spínače zapalo-
vání před nastartováním motoru a vyjměte jej
po vypnutí motoru.

POZNÁMKA:
 Ke každému vozíku dodáváme dva zapa-

lovací klíčky. Jeden používejte na běžný
provoz a druhý uschovejte na bezpeč-
ném místě jako rezervu.

 Nezapomeňte si poznačit číslo klíče pro
případ jeho ztráty. Když objednáváte dal-
ší rezervní klíče od autorizovaného pro-
dejce, je nutno uvést číslo klíče.

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ

Poloha OFF
Poloha, která umožňuje zasunutí klíče do spí-
nače zapalování nebo jeho vyjmutí. Když je
spínač zapalování v této poloze, jsou všechny
elektrické rozvody rozpojené, ale následující
prvky lze zapnout a vypnout.
 Klakson 
 Světla pomocí spínače osvětlení
 Zadní provozní světla (volitelné)
 Brzdová světla při sešlápnutí brzdového

pedálu.

190212_003 MOM2338 MOM2355a

OFF

ON

START
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Poloha ON
Poloha, v níž je spínač zapalování, když je
motor v chodu. Když je spínač zapalování
v této poloze, jsou všechny elektrické obvody
uzavřené.

Poloha START
Pro nastartování motoru otočte spínač zapalo-
vání do polohy ON, pak do polohy START.
Když po nastartování motoru pustíte klíč zapa-
lování, klíč se automaticky vrátí do této polohy
ON. 

POZNÁMKA:
 Pokud necháte spínač zapalování

v poloze ON, když je motor vypnutý, bate-
rie se může vybít a může pak být nemožné
nastartovat motor. Chcete-li této situaci
předejít, po každém vypnutí motoru vra-
cejte spínač zapalování do polohy OFF.

 Během provozu je spínač zapalování
v poloze ON. Nikdy jej neotáčejte do po-
lohy OFF nebo START.

 Při startování motoru nepoužívejte star-
tér příliš dlouho.

 Pokud motor i po opakovaném použití
startéru nenastartuje, vraťte spínač zapa-
lování do polohy OFF, chvíli počkejte, než
se baterie vrátí na normální úroveň napětí,
a pak zkuste motor znovu nastartovat.

Vozy s motorem LPG
Nepoužívejte startér déle než 10 sekund
v kuse. Pokud motor nenastartuje, počkejte
nejméně 10 sekund, pak se jej pokuste znovu
nastartovat.

Vysokozdvižný vozík s dieselovým 
motorem
Nepoužívejte startér déle než 30 sekund
v kuse. Pokud motor nenastartuje, počkejte
nejméně 10 sekund a pak se jej pokuste po
předehřátí znovu nastartovat.
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SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
Pro zapnutí jedné z lamp v tabulce otočte ten-
to spínač tak, aby čárka (-) na tlačítku spínače
byla namířena k příslušné značce na spínači
hlavní jednotky.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se čoček reflektoru, když je
světlo rozsvíceno nebo bezprostředně po
zhasnutí reflektorů, protože jsou velmi hor-
ké.

POZNÁMKA:
 Světla můžete zapnout a vypnout otoče-

ním spínače osvětlení bez ohledu na po-
zici spínače zapalování.

 Při opouštění vysokozdvižného vozíku
nezapomeňte vypnout všechna světla, ji-
nak by mohlo dojít k vybití baterie. SPÍNAČ SMĚROVÝCH SVĚTEL

Při zatáčení doleva zatlačte páku spínače do-
předu, při zatáčení doprava ji zatlačte dozadu.
Bude blikat příslušné směrové světlo. Po do-
končení zatáčky je nutné vrátit páku do její pů-
vodní polohy.

SPÍNAČ KLAKSONU
Stisknutím spínače ve středu volantu spustíte
klakson bez ohledu na polohu klíče (jestliže je
vozík vybaven prstovým ovládáním, spínač
klaksonu se nachází také na levé straně loket-
ní opěrky). 

POZNÁMKA:
Vysokozdvižné vozíky s volitelným ovládá-
ním joysticku mají spínač klaksonu umístě-
ný i na ovládací jednotce joysticku.

Značka 
spínače Světlomet Koncová světla

OFF Off Off

Off On

On On

MOM1898a

Čárka

MOM1899
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Spínač záložního pracovního světla 
(volitelné)
Tento spínač slouží k zapnutí a vypnutí zadní-
ho pracovního světla, které svítí dozadu při
práci v noci nebo ve špatně osvětlených oblas-
tech. 

Stiskněte stranu "pilového" spínače se symbo-
lem světla pro zapnutí světel nebo stiskněte
protější stranu pro vypnutí. Kontrolka ve spína-
či se rozsvítí, když se zadní pracovní světlo za-
pne.

VAROVÁNÍ:

Nedotýkejte se čočky zadního pracovního
světla, když světlo svítí nebo těsně po jeho
vypnutí, jsou velmi horké.

POZNÁMKA:
 Zadní pracovní světlo lze zapnout bez

ohledu na polohu spínače zapalování.
Pokud je tedy necháte zapnuté, dojde
k vybití baterie a někdy se znemožní na-
startování motoru.

 Zákon brání zapínat zpětných světel na
veřejných komunikacích.

Zadní pracovní světlo po rozsvícení ztíží
projíždění ostatních vozidel po veřejných
komunikacích. Zabráníte tomu tak, že je bu-
dete vždy vypínat při jízdě po veřejných ko-
munikacích.

POZNÁMKA:
U vysokozdvižných vozů s volitelným
couváním vč. zapnutí zadního pracovního
světla. Tento spínač není ve výbavě.

MOM1902a

ON

OFF
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SPÍNAČ ZMĚNY MAXIMÁLNÍ 
RYCHLOSTI (volitelné pro LPG 
model)
Tento spínač je volitelným spínačem pro elek-
tronickou kontrolu LPG vozu. Umožňuje vám
přepínat maximální rychlost na H (vysoká
rychlost) a L (nízká rychlost). Stiskněte stranu
H (vysoká) spínače, pokud není potřeba ome-
zovat maximální rychlost na nižší úrovni, nebo
stiskněte stranu L (nízká) pro omezení maxi-
mální rychlosti na nízkou úroveň. 

Kontrolka na straně, kterou jste stiskli, se roz-
svítí na znamení režimu, který je momentálně
zvolený.

UPOZORNĚNÍ:

 Neměňte maximální rychlost, když je vy-
sokozdvižný vozík v chodu. Mohlo by tím
dojít k posunu nákladu.

 Měnit nastavení provozní rychlosti smí
jen autorizovaný prodejce. Je-li to tedy
nutné, požádejte o provedení této změny
autorizovaného prodejce.

SPÍNAČ NASTAVENÍ CITLIVOSTI 
PLYNU (volitelné) (model LPG, 
kromě specifikací nízké hlučnosti)
Tento spínač je volitelným spínačem pro elek-
tronickou kontrolu LPG vozu. Umožňuje přepí-
nat startovní zrychlení mezi POWER (režim
výkonu) a ECO (úsporný režim). Stiskněte
stranu POWER spínače pro zrychlení vozu
normálním způsobem nebo stiskněte stranu
ECO pro pomalé zrychlování vozu. 

Kontrolka na straně, kterou jste stiskli, se roz-
svítí na znamení režimu, který je momentálně
zvolený. Můžete přepínat z jednoho režimu na
druhý dle údajů v tabulce.

MOM1900

L (nízká)

H (vysoká)

MOM2217

ECO 
(hospodárný režim)

POWER 
(výkonnostní režim)
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POZNÁMKA:
Přepínání z režimu ECO do režimu POWER
lze provést jen tehdy, je-li plynový pedál
uvolněn.

UPOZORNĚNÍ:

Vypněte spínač zapalování, než přepnete
spínač POWER/ECO.

Postup 
přepínání Za jízdy

Při zastavení
a se 

spínačem 
zapalování 

OFF

Z POWER 
na ECO Nelze Lze

Z ECO 
na POWER Nelze Lze
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ŘADICÍ PÁKA
Tato páka se používá pro změnu směru jízdy
vysokozdvižného vozu (dopředu nebo doza-
du). Zatlačte páku dopředu pro jízdu vpřed
nebo ji zatáhněte k sobě pro jízdu dozadu. Ne-
utrální poloha je uprostřed.

Stejný postup obsluhy platí pro řadicí páku
umístěnou na pravé straně od páky pro jízdu
vpřed-vzad (volitelné).

POZNÁMKA:
U vozů vybavených akustickou výstrahou zpá-
tečky se signál rozezní vždy, když páku dopře-
du -dozadu posunete do polohy zpátečky,
a zobrazí se údaj „RETURN TO NEUTRAL
„N““ (VRÁTIT NA NEUTRÁL „N“).

POZNÁMKA:
U vysokozdvižných vozů vybavených modrým
světlem se toto modré světlo aktivuje, když je
páka pro jízdu dopředu-dozadu v poloze zpá-
tečky; toto zadní provozní světlo se také akti-
vuje, jestliže je vůz vybaven také možností
zadního provozního světla aktivovaného zpá-
tečkou.

POZNÁMKA:
Motor nelze nastartovat, když je řadicí páka
v jiné poloze než neutrální.

ZÁMEK ŘAZENÍ (VOLITELNÝ)
Když řadicí páku přesunete z polohy F (vpřed)
do polohy R (zpátečka) nebo z polohy R do po-
lohy F, když rychlost vozíku je vyšší než 3 km/
h, převodovka se automaticky vrátí do polohy
Neutral. Jakmile rychlost vozíku klesne pod 3
km/h, převodovka automaticky zařadí zvolený
stupeň F nebo R podle polohy řadicí páky.

PÁKA RUČNÍ BRZDY
Brzdu zapojíte tak, že zatáhnete páku ruční
brzdy dozadu. Brzdu uvolníte tak, že ji zatlačí-
te dopředu. Před opuštěním vozu zkontrolujte
správné zatažení ruční brzdy.

Jakmile je páka ruční brzdy zajištěná, rozsvítí
se výstražné světlo ruční  brzdy na sdru-
ženém ukazateli.

AKUSTICKÝ SIGNÁL RUČNÍ 
BRZDY
Když otočíte klíček zapalování na OFF, ozve
se akustický signál, pokud uvolníte ruční brz-
du. Akustický signál se vypne, když je ruční
brzda nastavena.

MOM2036EUb

Poloha 
vpřed Poloha 

vpřed

Poloha vzad

Poloha 
vzad

Páka vpřed-vzad
(volitelné: typ s ovládáním 
joystickem)

PAMATUJTE NA TO, ŽE ZMĚNOU PO-
LOHY ŘADICÍ PÁKY, KDYŽ SE VOZÍK
POHYBUJE, SE VOZÍK NEZASTAVÍ
ANI NEZMĚNÍ SMĚR, DOKUD RYCH-
LOST NEKLESNE POD 3 KM/H.

MOM1613a

UVOLNIT

ZAMKNOUT
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PLYNOVÝ PEDÁL
Tento pedál vám umožňuje upravit rychlost
otáček motoru. Otáčky motoru se budou měnit
podle stupně sešlápnutí plynového pedálu. 

UPOZORNĚNÍ:

Nesešlapujte plynový pedál rychle. Sešláp-
něte jej pomalu, aby nedošlo k náhlému
nebo rychlému startu či posunu a pádu ná-
kladu.

BRZDOVÝ PEDÁL
Tento pedál vám umožňuje zastavit nebo zpo-
malit vysokozdvižný vozík. 

VAROVÁNÍ:

 Nebrzděte příliš prudce. Mohli byste tím
způsobit nerovnováhu stroje
s následkem vážné nehody.

 Upravte brzdnou sílu podle hmotnosti
nákladu.

 Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu
za jízdy. Mohlo by tím dojít k závadě brzd
kvůli přehřívání. Urychluje se tím
i opotřebení brzdových destiček.

BRZDOVÝ PEDÁL PRO NÍZKOU 
RYCHLOST
Brzdový pedál pro nízkou rychlost vám umož-
ňuje jemně upravit rychlost jízdy vpřed a vzad. 

Spojka se začne prokluzovat, když tento pedál
nepatrně sešlápnete, při dalším sešlapování
se spojka zcela rozpojí a brzdy se zapnou, v
tomto případě se pak brzdový pedál pro níz-
kou rychlost chová stejně jako brzdový pedál.

MOM1908 MOM1909 MOM1910
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VAROVÁNÍ:

 Nenechávejte svou nohu na brzdovém
pedálu pro nízkou rychlost při ovládání
vozu.

 Mohli byste tím způsobit prokluzování
spojky a zabránit účinku brzdění moto-
rem. Mohlo by tím dojít i k selhání brzd
z důvodu přehřátí.

 Může tím dojít i k prokluzování spojky
v převodovce a nárůstu teploty, což by
vedlo k přehřátí spojky, rychlému opotře-
bení nebo v nejhorším případě zadření.
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PÁKY OVLÁDÁNÍ NÁKLADU TYP S MECHANICKOU OVLÁDACÍ 
PÁKOU

Ovládání nakládacího mechanismu pro pohyb
vidlice nahoru a dolů a naklánění sloupce do-
předu a dozadu probíhá dvěma provozními
způsoby: 2-pákový typ nebo 1-pákový typ. 

Před použitím vozu se ujistěte, který typ ovlá-
dací páky máte při kontrole nakládacího me-
chanismu, a důkladně si prostudujte příslušný
návod k použití.

VAROVÁNÍ:

 Vždy se při obsluze páky posaďte na se-
dadlo operátora.

 Manipulace s ovládací pákou bez správ-
ného posazení na sedadle obsluhy způ-
sobí blikání výstražné kontrolky zámku
nakládání a nečinnost nakládacího me-
chanismu.

 Před manipulací s pákou se ujistěte, že je
okolní oblast prázdná a je bezpečné po-
kračovat.

 Když je spínač zapalování vypnutý, vidli-
ce se nespustí, a to ani svou vlastní va-
hou.

 Vždy předcházejte prudkému nebo náh-
lému použití páky, které může vést
k posunu či pádu nákladu z vidlic nebo
k vyvedení stroje z rovnováhy a jeho pře-
vrácení.

Typ se 2 pákami

Tato metoda používá 2 páky: zvedací páku pro
posun vidlic nahoru a dolů a nakláněcí páku
pro náklon sloupce dopředu a dozadu:
 Zvedací páka:

Zvednout: Přitáhněte páku ke straně
obsluhy.

Spustit: Zatlačte páku dopředu.

 Nakláněcí páka:
Dopředu: Zatlačte páku dopředu. 
Dozadu: Přitáhněte páku ke straně

obsluhy.

VAROVÁNÍ:

 Neprovádějte naklánění dopředu, když
zvedáte vidlice, mohlo by tím dojít
k posunu či pádu nákladu, což by mělo
vliv na stabilitu vysokozdvižného vozu.

 Neprovádějte naklánění dopředu, pokud
zvedáte náklad ve vyšších pozicích.
Může tím dojít k posunu či pádu nákladu,
což by mělo vliv na stabilitu vysokozdviž-
ného vozu.

POZNÁMKA:
 Kontrola rychlosti zvedání:

Lze ji změnit změnou úhlu náklonu páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne ply-
nový pedál.

 Kontrola rychlosti spouštění:
Lze ji změnit jen změnou úhlu naklonění
páky. Nesešlapujte plynový pedál.

 Kontrola rychlosti naklonění dopředu
a dozadu:
Pro náklon dopředu i dozadu lze změnit
rychlost změnou úhlu naklonění páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne ply-
nový pedál.

MOM1921a

Zvedací
páka

Nakláněcí
páka
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Typ s 1 pákou

Tato metoda provádí pohyb vidlic nahoru
a dolů a náklon sloupce dozadu a dopředu po-
mocí 1 páky:

Zvedání: Diagonálně zatáhněte páku
nalevo od obsluhy.

Spouštění: Zatlačte páku ve směru
vpravo dopředu.

Dopředu: Zatlačte páku ve směru vlevo
dopředu.

Dozadu: Diagonálně zatáhněte páku
na pravou stranu obsluhy.

Jsou možné i současné pohyby, a to kombina-
cí pohybů nahoru a dolů a náklonů dopředu
a dozadu.

Toho lze dosáhnout vychýlením páky do polo-
hy a, b nebo c.

a: Náklon dozadu při zvedání:
Přitáhněte páku do středu na straně
obsluhy.

b: Náklon dozadu při spouštění:
Otočte páku doprava od středu.

c: Náklon dopředu při spouštění:
Zatlačte páku ve směru uprostřed
dopředu.

VAROVÁNÍ:

Neprovádějte naklánění dopředu, když zve-
dáte vidlice, mohlo by tím dojít k posunu či
pádu nákladu, což by mělo vliv na stabilitu
vysokozdvižného vozu.

POZNÁMKA:
 Kontrola rychlosti náklonu, náklonu do-

předu a náklonu dozadu:
Lze ji změnit změnou úhlu naklonění
páky a tím, do jaké míry operátor sešláp-
ne plynový pedál.

 Kontrola rychlosti spouštění:
Lze ji změnit jen změnou úhlu naklonění
páky. Nesešlapujte plynový pedál.

MOM1922
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SPÍNAČ VODOROVNÉHO 
NAKLÁNĚNÍ (VOLITELNÉ)

Když provádíte náklon dopředu se sloupcem
nakloněným dozadu, lze operaci naklánění do-
předu automaticky zastavit v poloze, v níž jsou
vidlice vodorovné.

Prováděním náklonu dopředu při tisknutí spí-
nače vodorovného naklánění posunete slou-
pec dle následujícího seznamu v závislosti na
stavu nákladu a výšky zdvihu.

S nákladem: Zapnutí spínače vodorovného
naklánění během provozu automaticky neza-
staví náklon ve vodorovném směru (žádný po-
hyb).

POZNÁMKA:
 V případě 2-pákového způsobu je spínač

vodorovného naklánění připojen k páce
náklonu.

 Spínač vodorovného naklánění je zapnu-
tý, když jej tisknete, a po uvolnění se vy-
pne.

 Pokud není spínač vodorovného naklá-
nění stisknutý, jsou prováděny postupy
náklonu dopředu a dozadu.

UPOZORNĚNÍ:

Vodorovná poloha vidlic umožňující auto-
matické zastavení vyžaduje rovnoběžnou
polohu k povrchu vozovky. Nepoužívejte
tuto funkci, není-li povrch vozovky rovný.

Stav 
nakládání Naklánění sloupce dopředu

Bez nákladu Automaticky se zastaví, 
až budou vidlice vodorovně.

S nákladem

• Není automatické vypnutí 
dopředu vodorovně

• Bez pohybu při zapnutí spí-
nače vodorovného naklánění

MOM2717bEU

Typ se 2 pákami

Nakláněcí páka

Dopředu

Sklopit

Zvedací 
páka

Dozadu

Spínač
vodorovného
naklonění

Zvednout

Spínač
klaksonu
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OVLÁDACÍ PÁKA TYPU JOYSTICK 
(VOLITELNÉ)

Páka typu joysticku je řízená elektricky. Manipula-
ci s nákladem lze provést jen tehdy, když je spí-
nač zapalování zapnutý, řidič sedí a je dostatečný
hydraulický tlak.

VAROVÁNÍ:

Neprovádějte naklánění dopředu při zvedá-
ní vidlic. Jinak by spuštěné náklady nebo
nevyvážený vůz mohly způsobit pád vyso-
kozdvižného vozu.

POZNÁMKA:
 Než zapnete spínač zapalování, ujistěte

se, že je páka joysticku v neutrální polo-
ze. Pokud je páka v jiné poloze než neut-
rální, nelze provést manipulaci
s nákladem nebo ovládat vidlice.

 Když je spínač zapalování vypnutý, vidli-
ce se nespustí, a to ani svou vlastní va-
hou. 

 Páka joysticku se používá k náklonu
sloupce dopředu nebo dozadu a zvedání
nebo spouštění vidlic. Rychlost manipu-
lace s nákladem (zvedání, spouštění, do-
předu a dozadu) lze upravit rozsahem
pohybu páky.

 Podrobné znázornění ovládání joysticku
naleznete na ilustraci výše.

POZNÁMKA:
 Kontrola rychlosti zvedání:

Lze ji změnit změnou úhlu náklonu páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne ply-
nový pedál.

 Kontrola rychlosti spouštění:
Lze ji změnit jen změnou úhlu naklonění
páky. Nesešlapujte plynový pedál.

 Kontrola rychlosti naklonění dopředu
a dozadu:
Pro náklon dopředu i dozadu lze změnit
rychlost změnou úhlu naklonění páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne ply-
nový pedál.

MOM2040EUU MOM2041EUa MOM2377bEU
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Pokud si všimnete chybné manipulace
s nákladem bez ohledu na polohu páky
joysticku, stiskněte pohotovostní tlačítko
na konzole, ukončete manipulaci
s nákladem a nechte vůz zkontrolovat
a opravit u autorizovaného prodejce. (Pro
uvolnění tlačítka nouzového zastavení jím
otočte ve směru vyznačeném šipkou na tla-
čítku.)

MOM2043EU
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SPÍNAČ VODOROVNÉHO 
NAKLÁNĚNÍ (VOLITELNÉ)

Když provádíte náklon dopředu se sloupcem
nakloněným dozadu, lze operaci naklánění do-
předu automaticky zastavit v poloze, v níž jsou
vidlice vodorovné.

Prováděním náklonu dopředu při tisknutí spí-
nače vodorovného naklánění posunete slou-
pec dle následujícího seznamu v závislosti na
stavu nákladu a výšky zdvihu.

S nákladem: Zapnutí spínače vodorovného
naklánění během provozu automaticky neza-
staví náklon ve vodorovném směru (žádný po-
hyb).

POZNÁMKA:
 V případě 2-pákového způsobu je spínač

vodorovného naklánění připojen k páce
náklonu.

 Spínač vodorovného naklánění je zapnu-
tý, když jej tisknete, a po uvolnění se vy-
pne.

 Pokud není spínač vodorovného naklá-
nění stisknutý, jsou prováděny postupy
náklonu dopředu a dozadu.

UPOZORNĚNÍ:

Vodorovná poloha vidlic umožňující auto-
matické zastavení vyžaduje rovnoběžnou
polohu k povrchu vozovky. Nepoužívejte
tuto funkci, není-li povrch vozovky rovný.

VAROVÁNÍ:

Výstražná značka  a zpráva o závadě se
zobrazí na ukazateli, když dojde k závadě na
ovládacím systému joysticku. Když k tomu
dojde, okamžitě ukončete manipulaci
s nákladem a nechte vůz zkontrolovat
a opravit u autorizovaného prodejce.

Stav 
nakládání Naklánění sloupce dopředu

Bez nákladu Automaticky se zastaví, 
až budou vidlice vodorovně.

S nákladem

• Není automatické vypnutí 
dopředu vodorovně

• Bez pohybu při zapnutí spí-
nače vodorovného naklánění

MOM2397EUa MOM2218



37

PŘÍSTROJE A OVLADAČE

Univerzální výstražná kontrolka
Kontrolka motoru 
(jen vozy s motorem LPG)
Kontrolka žhavení
(jen vozy se vznětovým motorem)
Výstražná kontrolka tlaku oleje
Výstražná kontrolka nabití
Výstražná kontrolka parkovací brzdy
Výstražná kontrolka bezpečnostního pásu
Displej s tekutými krystaly (LCD)
Poloha řadicí páky (nalevo od LCD)
Měřidlo teploty vody (nahoře uprostřed 
LCD)
Měřidlo paliva (dole uprostřed LCD)
Ovládací tlačítka
Čas (vpravo na LCD)

POZNÁMKA:
 Namísto času se může zobrazovat datum

nebo počítadlo hodin.
 Během jízdy se tento displej změní na ta-

chometr, když je rychlost vozidla 4,0 km/
h (2,5 MPH) nebo vyšší.

 Tento displej také udává načasování pro-
hlídky/servisu, závady a výstrahy.

UPOZORNĚNÍ:

Čas a datum se resetují, pokud je odpojen
kabel baterie nebo dojde k výměně baterie.
Pokud je resetován displej, znovu nastavte
čas a datum.

MOM2196
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INDIKÁTOR HMOTNOSTI 
(VOLITELNÉ)

Pro zobrazení hmotnosti nákladu na panelu
ukazatelů stiskněte provozní tlačítko .

POZNÁMKA:
V tomto vozidle se hmotnost nákladu zobra-
zuje tak, že se měří tlak ve zvedacích válcích. 
V případě sloupce s volným zdvihem typu 2F, 
3F nebo 3V se k výpočtu hmotnosti používá 
tlak naměřený z válce (válců) s volným zdvi-
hem.

Proto je v případě, že zvedání s volným zdvi-
hem přesáhne rozsah volného zdvihu, 
uváděná hmotnost nesprávná.

Rozsah displeje: 100 kg (220 lb) až 
maximum, 
v přírůstcích po 10 kg 
(22 lb)

Minimální zobrazené 
množství: 100 kg (220 lb)

Tolerance: +/- 50 kg (110 lb)

POZNÁMKA:
Jestliže je hmotnost nákladu pod 100 kg
(220 lb), bude zobrazena hmotnost pouze 0 kg
(0 lb).

mom0801
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PODSVÍCENÍ UKAZATELE
Ukazatele podsvěcuje pro lepší viditelnost
v noci speciální světlo.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Těmito tlačítky změníte zobrazení, provedete
nastavení (čas a datum) a zadáte heslo.

MĚŘIDLO TEPLOTY VODY
Udává aktuální teplotu vody v úrovních 0 - 4.
Když je uvedena úroveň 2, je teplota chladicí
kapaliny správná. Když údaj dosáhne úrovně
4, displej začne blikat a víceúčelová výstražná
kontrolka se rozsvítí na znamení vysoké teplo-
ty vody.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je uvedena úroveň 4, zastavte vyso-
kozdvižný vůz a nechte motor vychladnout
během jízdy na volnoběh. Poté, co motor
dostatečně vychladne, vypněte motor
a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
a napnutí řemene ventilátoru.

Poznámka pro obsluhu:

Všechny vysokozdvižné vozíky ECCS pou-
žívají funkci dojezdu domů, která sníží
otáčky motoru, pokud zůstane teplota chla-
dicí kapaliny v blízkosti polohy „H“. To zna-
mená, že jednotku by měl prohlédnout
autorizovaný prodejce.

MOM2198a

Univerzální výstražná kontrolka

Ukazatel paliva

Měřidlo teploty vody
MOM2199
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UKAZATEL PALIVA
Udává aktuální hladinu paliva v úrovních 0 - 5.
Když udává úroveň 5, je palivová nádrž plná.
Když údaj dosáhne úrovně 0, displej začne bli-
kat a víceúčelová výstražná kontrolka se roz-
svítí na znamení téměř prázdné palivové
nádrže. Palivová nádrž je téměř prázdná. Oka-
mžitě dolijte palivo.

POZNÁMKA:
 Pokud používáte model LPG - benzín,

není měřidlo paliva funkční, když použí-
váte vysokozdvižný vozík pomocí LPG.

 Když používáte vysokozdvižný vozík s
LPG, čas od času kontrolujte, zda nesvítí
kontrolka hladiny LPG a zda není zapnu-
tý alarm na úroveň LPG. 

 Zkontrolujte zbývající množství LPG po-
mocí měřidla paliva na válci LPG.

MOM2200



41

VYSVĚTLIVKY KE KONTROLKÁM

Následují vysvětlivky smyslu a způsobu opra-
vy při rozsvícení výstražné kontrolky.

Univerzální výstražná kontrolka
Tato výstraha se rozsvítí, když se rozsvítí ně-
který z výstražných symbolů LCD. Svítí
i tehdy, když je vysoká teplota vody nebo je
nízký stav paliva. Pokud se tato kontrolka roz-
svítí během provozu, okamžitě ukončete práci,
ohlaste se osobě s vedoucími povinnostmi
a proveďte nezbytná opatření.

Kontrolka závady (jen pro 
vysokozdvižné vozy na LPG)

Tato výstraha svítí, když dojde k závadě na
snímači motoru regulace poměru vzduch-pali-
vo.

Kontrolka žhavicí svíčky 
(jen vozy s vznětovým motorem)

Tato výstraha svítí, když otočíte spínač zapa-
lování na zapnuto, a zhasne po dokončení
předehřívání žhavení.

UPOZORNĚNÍ:

 Pokud kontrolka svítí i po předehřátí žha-
vicích svíček, znamená to závadu na sys-
tému žhavení.

 Nechte systém zkontrolovat
u nejbližšího autorizovaného prodejce.

Výstražná kontrolka tlaku oleje
Tato výstraha se rozsvítí při nízkém tlaku oleje.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kontrolka rozsvítí za běžných pro-
vozních podmínek, okamžitě vypněte motor
a zkontrolujte systém promazávání motoru.

Výstražná kontrolka nabití
Tato výstraha svítí, když dojde k závadě na
systému nabíjení.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kontrolka rozsvítí nebo blikne bě-
hem normálního provozu, je třeba zkontro-
lovat alternátor a elektrický systém.

Výstražná kontrolka parkovací 
brzdy

Tato výstraha se rozsvítí, když zatáhnete páku
parkovací brzdy.

Výstražná kontrolka 
bezpečnostního pásu

Tato výstraha svítí, když není zapnutý bezpeč-
nostní pás.

MOM2207
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VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY LCD

Když dojde k výstraze u vysokozdvižného vo-
zu, rozsvítí se výstražný symbol a víceúčelová
výstražná kontrolka. Níže uvádíme vysvětlivky
smyslu a způsobu opravy při rozsvícení vý-
stražného symbolu.

Výstraha uzamčení sloupce
Tato výstraha svítí, když otočíte spínač zapa-
lování na zapnuto a operátor nesedí na svém
sedadle. V této chvíli není možné provádět na-
kládání. Nakládání je možné, až když operátor
usedne na své sedadlo.

Výstraha hladiny LPG/výstraha 
na zámek vedení LPG (jen pro 
vozy s motorem LPG) 

Tato výstraha svítí při nízké hladině LPG. Vy-
měňte palivový válec LPG, než palivo (LPG) do-
jde.

UPOZORNĚNÍ:

Nádrž LPG je bez paliva nebo takřka bez pa-
liva. Nechte palivový válec LPG okamžitě
vyměnit.

Výstraha teploty kapaliny 
měniče momentu

Tato výstraha svítí, když je teplota převodov-
kové kapaliny vysoká. Pokud se tento výstraž-
ný symbol rozsvítí, zajeďte s vozem na
bezpečné místo a nechte jej běžet na volno-
běh, aby se teplota kapaliny snížila. Když se
teplota kapaliny vrátí do normálu, výstraha se
vypne.

POZNÁMKA:
 Zkontrolujte hladinu kapaliny automatic-

ké převodovky. 
 Pokud se kontrolka rozsvítí i přesto, že je

hladina převodovkové kapaliny normál-
ní, požádejte nejbližšího autorizovaného
prodejce o provedení prohlídky.

Výstraha hladiny chladiče
Tato výstraha se rozsvítí při nízké hladině
chladicí kapaliny motoru. Přilijte chladicí kapa-
linu.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byste jeli dál s rozsvícenou kontrol-
kou, může dojít k přehřátí motoru. 

Výstraha vzduchového filtru
Tato výstraha se rozsvítí při zaneseném vzdu-
chovém filtru. Pokud se tento symbol rozsvítí,
urychleně vyčistěte nebo vyměňte vzduchový fil-
tr.

Výstraha palivového filtru 
(jen vozy se vznětovým 
motorem)

Tato výstraha se rozsvítí, když se palivový filtr
naplní vodou. Pokud se tento symbol rozsvítí,
urychleně vypusťte vodu z palivového filtru.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byste jeli dál s rozsvícenou kontrol-
kou, mohlo by dojít ke snížení výstupního
výkonu motoru nebo poškození motoru.

MOM2208a
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ZOBRAZENÍ NAČASOVÁNÍ 
ÚDRŽBY

ZOBRAZENÍ PŘI ZÁVADÁCH

Když se přiblíží čas pravidelné prohlídky, tato
výstraha se rozsvítí na 15 sekund po zapnutí
spínače zapalování. Nemá to dopad na jízdu. 

Když se objeví výše uvedená zobrazení, kon-
taktujte autorizovaného prodejce. Doporučuje-
me provádět pravidelnou prohlídku.

Když se objeví závada ovladače, zobrazí se
kód chyby.

Stiskněte tlačítko, zatímco se zobrazuje kód
chyby, abyste zobrazili příčinu závady. 

Pokud se zobrazí výše uvedený displej,
kontaktujte autorizovaného prodejce.

MOM2209

MOM2210

Kód chyby

Příčina závady
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POLOHA ŘADICÍ PÁKY

Když je řadicí páka v poloze „F“, zobrazení na
displeji je následující.

Když je řadicí páka v poloze „N“, zobrazení na
displeji je následující.

Když je řadicí páka v poloze „R“, zobrazení na
displeji je následující.

 Když je řadicí páka v poloze „F“ nebo „R“
a operátor nesedí na svém místě, displej
bliká.
Posaďte se do sedadla operátora a posuňte
řadicí páku na neutrál (N), pak ji znovu
posuňte do polohy pro jízdu dopředu (F)
nebo dozadu (R).

 Když dojde k závadě na signálu řadicí páky,
displej bliká.
Kontaktujte autorizovaného prodejce
a vyžádejte si prohlídku.

HODINY

UPOZORNĚNÍ:

Když dojde k odpojení kabelu baterie, čas
a datum se resetují (například při vyměňo-
vání baterie). Znovu nastavte čas a datum.

Když je spínač zapalování zapnutý, objeví se
displej start následovaný normálním displejem
(zobrazení hodin).

POZNÁMKA:
Tlačítky změníte displej na datum nebo po-
čítadlo hodin.

MOM2201 MOM2202
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NASTAVENÍ ČASU

POZNÁMKA:
 Stisknutím tlačítka  přepínejte hodi-

ny → minuty → potvrzeno.

 Stiskněte obě tlačítka  a  najed-
nou pro návrat na předchozí displej.

 Stiskem tlačítka  změníte číslo naho-
ru.

 Stiskem tlačítka  změníte číslo dolů.

DATUM

UPOZORNĚNÍ:

Když dojde k odpojení kabelu baterie, čas
a datum se resetují (například při vyměňo-
vání baterie). Znovu nastavte čas a datum.

Stiskem tlačítka  na normálním displeji
(zobrazení hodin) přepnete ze zobrazení času
na datum. Dalším stiskem  se vrátíte na
normální displej.

MOM2384a

Potvrzeno

Stiskněte a přidržte

Režim změny 
čísla

MOM2385
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NASTAVENÍ DATA

MOM2205
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POČÍTADLO HODIN
Tlačítky můžete měnit normální zobrazení
(zobrazení hodin) na zobrazení počítadla ho-
din. 

Počítadlo hodin obvykle zobrazuje celkový
čas, kdy je zapalování zapnuto, ale je možné
změnit zobrazení na celkovou dobu provozu. 

Pro změnu vzorce souhrnu počítadla hodin
kontaktujte autorizovaného prodejce.

MOM2206
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REŽIM ROZEZNÁNÍ ŘIDIČE
Uložením hesla můžete omezit přístup řidičů
k vozu.

Můžete registrovat heslo až pro 5 osob (A až E).

Informace o registraci hesla vám poskytne au-
torizovaný prodejce.

MOM2211
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REŽIM SPRÁVCE
Režim správce může používat správce ke kon-
trole a obnově provozní doby pro každého
operátora a ke změně hesel.
 Správce nesmí vyzradit heslo pro vstup do

režimu správce operátorům.

Pokud správce zapomene své heslo, kontak-
tujte autorizovaného prodejce.

MOM2212
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Položky, které lze změnit a zobrazit v režimu správce, jsou následující.

UPOZORNĚNÍ:

Pro metody používané k zobrazení a změně výše uvedených položek kontaktujte autorizovaného prodejce.

Ukazatel Vysvětlivky

PASS ENTRY Povolit/zakázat funkci zadávání hesla operátora.

ENTRY TIME Poté, co operátor zadá heslo, nebude již muset zadávat toto heslo znovu po zde nastavené časové období.

PASS A Změna hesla „A“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS B Změna hesla „B“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS C Změna hesla „C“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS D Změna hesla „D“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS E Změna hesla „E“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS MANAGER Změna hesla režimu správce.

A*****.* C*****.*
Zobrazí provozní dobu všech vozidel, když se hesla „A“ - „D“ používají pro funkci zadávání hesla operátora.

B*****.* D*****.*

E*****.* Zobrazí provozní dobu vozidla, když se heslo „E“ používá pro funkci zadávání hesla operátora.

MANAGE RESET Resetuje provozní doby vozidla, když se hesla „A“ - „E“ používají pro funkci zadávání hesla operátora.
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SPRÁVA ZBÝVAJÍCÍ DOBY LPG

Díky této funkci nastaví operátor časový inter-
val mezi výměnami palivového válce LPG. Až
tato doba uplyne, tak tato funkce rozsvítí vý-
stražný symbol hladiny LPG a víceúčelovou
výstražnou kontrolku, která upozorní obsluhu
na nutnost vyměnit palivový válec LPG. Meto-
du používanou ke změně výstražné metody
hladiny LPG na výše popsanou metodu vám
sdělí autorizovaný prodejce.

Správa zbývající doby LPG se doporučuje pro
následující typy situací.
 Je předem stanoveno načasování pro

výměnu palivového válce LPG.
 Výstraha hladiny LPG se na voze, který se

právě používá, zobrazuje příliš brzy (příliš
pozdě).

UPOZORNĚNÍ:

 Nastavte čas s dostatečnou rezervou.
 Po výměně palivového válce LPG neza-

pomeňte čas znovu nastavit. Jinak bude
nastavená doba po výměně palivového
válce LPG pokračovat, což může vést
k zapnutí výstražného symbolu hladiny
LPG v nechtěné době.

Nastavení zbývající doby LPG
 Když je nastavení času na [ ], panel

ukazatelů ukazuje výstrahu hladiny LPG
[ ].

 Když nastavení času resetujete, přejděte
na zobrazení nastavení stiskem ( ),
( ) a ( ), zatímco se zobrazuje vý-
straha hladiny LPG ( ). Po resetování
doby nastavení se výstraha hladiny LPG
vypne. 

MOM2213
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Následuje vysvětlení postupu prvního provedení nastavení času.
Příklad: Nastavení času na 12,3 hodin

MOM2214
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Následuje vysvětlení postupu druhého a dalšího provádění nastavení času.
Příklad 1: Změna času z 12,3 hodin (předchozí nastavení) na 6,5 hodiny
Příklad 2: Přechod zpět na nastavení 12,3 hodin (předchozí nastavení)

MOM2215
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ZMĚNA ZOBRAZENÍ MĚŘIČE

MOM2354
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STARTOVÁNÍ A PROVOZ

STARTOVÁNÍ LPG MOTORU

VAROVÁNÍ:

 Nevdechujte výfukové plyny. Obsahují
oxid uhelnatý, plyn bez barvy a zápachu.
Oxid uhelnatý je nebezpečný plyn
a může způsobit bezvědomí nebo smrt.

 Nezapínejte motor v uzavřených prosto-
rech nebo nedostatečně odvětrávaných
místnostech, jako je garáž, chladicí míst-
nost atd.

Pro startování motoru dodržujte níže uvedený
postup.

Při používání LPG pomalu otevřete výpustný
ventil na nádobě LPG (nádrž) pro nastartování
motoru.

1. Zatáhněte parkovací brzdu a posuňte
řadicí páku do neutrální polohy.

2. Co nejvíce sešlápněte brzdový pedál pro
nízkou rychlost.

3. Sejměte nohu z plynového pedálu. Otočte
spínač zapalování do polohy start, abyste
motor nastartovali.

POZNÁMKA:
 Nepoužívejte spínač zapalování déle než

10 sekund. Pokud motor nenastartuje do
10 sekund, uvolněte spínač startování
a počkejte 10 sekund, než pokus zopaku-
jete. Umožníte tím obnovení baterie.

 Motor je těsně po nastartování studený.
Nevytáčejte motor bezprostředně po na-
startování do vysokých otáček.

 Nepřesouvejte klíček do polohy START,
když je motor v chodu. Dojde tím
k poškození motoru startéru.

 Po použití vždy uzavřete výpustný ventil
LPG na LPG nádobě (nádrž) po vypnutí
motoru (dolů).

 Otáčky motoru jsou po nastartování velmi
vysoké. Při pohybu vozem nebo manipu-
laci s nákladem dávejte pozor.

VAROVÁNÍ:

 Před nastartováním motoru zkontrolujte
stav připojení hadic LPG a zkontrolujte
únik paliva z hadic LPG a potrubí.

 V případě úniku LPG nebo jiné závady oka-
mžitě zavřete výpustný ventil. Systém LPG
nechte zkontrolovat u autorizovaného pro-
dejce.

 Nepoužívejte (nezapínejte a neotevírejte)
přepínací (doplňovací) ventil LPG nádo-
by (nádrž). Otevíráním ventilu může dojít
k úniku LPG do atmosféry a zvýšení rizi-
ka požáru.

Když motor vypínáte po provozu na LPG, peč-
livě dodržujte níže uvedené postupy.

1. Nechte motor běžet na volnoběh, dokud se
nevypne.

2. Ujistěte se, že všechno zbývající LPG (v
potrubí a dalších nádobách) bylo využito.
Poté, co motor zastaví, přepněte spínač
zapalování do polohy OFF.

3. Po dokončení provozu a před uskladněním
vozidla na delší dobu zcela uzavřete
(červený) výpustný ventil. Zkontrolujte únik
plynu z motoru. Viz kapitolu „Opatření pro
použití modelu LPG“.

MOM1912a
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DIESELOVÝ MOTOR

Startování
1. Zatáhněte parkovací brzdu a posuňte

řadicí páku do neutrální polohy.

2. Co nejvíce sešlápněte brzdový pedál pro
nízkou rychlost.

3. Když je klíček zapalování v poloze ON,
rozsvítí se kontrolka žhavicí svíčky na
přístrojovém panelu, což znamená, že bylo
zahájeno předehřívání motoru.

Udržujte klíček zapalování v poloze ON, do-
kud nezhasne kontrolka žhavicí svíčky (na
znamení dokončeného předehřívání).

POZNÁMKA:
Předehřívání motoru je ovládáno automa-
ticky v reakci na teplotu chladicí kapaliny
motoru, teplotu atmosférického tlaku atd.,
a kontrolka žhavicí svíčky zhasne, když je
motor předehřátý na stanovenou teplotu.

4. Když zhasne kontrolka žhavicí svíčky,
otočte klíček zapalování do polohy START
a plně sešlápněte plynový pedál, dokud
motor nenastartuje.

POZNÁMKA:
 Nepoužívejte startér déle než 30 sekund

v kuse.
 Pokud motor nenastartujete ani po 3 po-

kusech použití startéru na cca 5 sekund,
otočte klíček zapalování do polohy OFF
a počkejte asi 30 sekund. Následně se jej
pokuste znovu nastartovat z procesu
předehřívání.

5. Po nastartování motoru uvolněte postupně
plynový pedál a pak proveďte zahřívání
motoru.

POZNÁMKA:
 Při novém startování otočte klíček zapa-

lování jednou do polohy OFF a pak jej
otočte do polohy START.

 Bez ohledu na venkovní teplotu vždy pro-
vádějte předehřívání asi 5 minut. Během
zahřívání kontrolujte případné závady
ukazatelů, kontrolek nebo výstražných
světel.

 Nedostatečným zahřátím motoru může
dojít ke zhoršení kvality a zkrácení život-
nosti motoru.

 Když není nutné předehřívat motor
z důvodu vysoké teploty chladicí kapali-
ny bezprostředně po zastavení nebo
z jiných důvodů, lze motor nastartovat
tak, že otočíte spínač zapalování do polo-
hy START předtím, než zhasne kontrolka
žhavicí svíčky.

 Pokud nesvítí kontrolka žhavicí svíčky,
mohlo dojít k závadě. V tomto případě
urychleně kontaktujte svého vedoucího
a proveďte příslušná opatření, nebo kon-
taktujte autorizovaného prodejce
a požádejte o prohlídku vozu.

Zastavování
Pro zastavení motoru otočte klíček zapalování
do polohy OFF.

MOM1915a

ON

Kontrolka žhavení
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MODELY S AUTOMATICKOU 
PŘEVODOVKOU

UPOZORNĚNÍ:

Když je vůz v pohybu, neměňte polohy řa-
dicí páky. Jinak by došlo k poškození pře-
vodovky.

1. Při startování vozu ze zastaveného stavu

Když je řadicí páka v neutrální poloze:
 Vůz se nepohybuje bez ohledu na to,

zda je plyn sešlápnutý nebo ne.

Když je řadicí páka v poloze F (dopředu)
nebo R (dozadu):
 Vysokozdvižný vozík se začne pomalu

pohybovat, třebaže NESEŠLÁPNETE
plynový pedál.

2. Při jízdě s vozíkem

Když je řadicí páka v poloze F nebo R:
 Vůz stále zrychluje, pokud sešlapujete

plynový pedál.

3. Tlumicí funkce 

Když je řadicí páka v poloze F (dopředu)
nebo R (dozadu), nelze nastartovat motor.

4. Preventivní opatření 
 Před sešlápnutím plynového pedálu

vizuálně ověřte polohu řadicí páky. 
 Při rozjezdu ve svahu je nutné zatáhnout

ruční brzdu pro zajištění vozu, pak se
rozjeďte, a to i když je svah mírný. 

 Vyhýbejte se prudkému zrychlení
(zejména když převážíte těžký náklad).

MOM1918
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PÁKA RUČNÍ BRZDY
Ujistěte se, že ruční brzda funguje správně po
zatažení a pak se vrátí do původní pozice.

Tažná síla v pozici uchopení:
167 až 225 N
(17 až 23 kg, 37 až 51 lb)

VAROVÁNÍ:

Vždy sešlápněte brzdu nebo pedál pro níz-
kou rychlost, než uvolníte parkovací brzdu,
abyste předešli pohybu vozu před výběrem
směru.

BRZDOVÝ PEDÁL PRO NÍZKOU 
RYCHLOST
1. Zcela sešlápněte brzdový pedál pro nízkou

rychlost.

2. Posuňte řadicí páku do polohy pro jízdu
dopředu nebo dozadu.

3. Nepatrně sešlapujte plynový pedál.
Zároveň postupně uvolňujte brzdový pedál
pro nízkou rychlost a vůz se bude pomalu
pohybovat.

VAROVÁNÍ:

 Když je pedál pro nízkou rychlost/brzdě-
ní zcela sešlápnutý, zapojí se provozní
brzda. Pedál pro nízkou rychlost/brzdění
by se však neměl používat jako metoda
zastavování vozu. Za normálních jízdních
podmínek byste měli používat pedál pro
pomalou jízdu/brzdění jen během naklá-
dání nebo vykládání, jež vyžadují krátké,
řízené pohyby vozu.

 Během zpomalování na svahu používejte
jen brzdový pedál nebo zvyšování nebo
snižování rychlosti ovládané plynovým
pedálem. Nepoužívejte a nesešlapujte
pedál pro pomalou jízdu, protože byste
tím přesunuli převodovku do neutrálního
režimu.

MOM1658 MOM1920a

Brzdový pedál pro
nízkou rychlost



59

OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ 
MODELU LPG

LPG MODEL

VAROVÁNÍ:

 LPG JE TĚŽŠÍ NEŽ VZDUCH. 
Usadí se na vašich oděvech a povrchu
kolem vás a vytlačí kyslík nutný
k dýchání. 

 Otevřené plameny mohou způsobit po-
žár.

VAROVÁNÍ:

Zkontrolujte všechny spoje kvůli poškoze-
ní nebo únikům. Pokud vysokozdvižný vůz
nenastartuje po provedené výměně nádob,
nechte jej zkontrolovat u autorizovaného
kvalifikovaného technika.

Při výměně LPG nádob (kapalný petrolejový
plyn) postupujte podle těchto základních pravi-
del:
 Nedovolte, aby v okolí byl otevřený oheň

nebo jakýkoliv hořlavý zdroj.
 Používejte ochranné vybavení (tj.

bezpečnostní brýle, rukavice).
 Výměnu provádějte jen v dobře odvětraných

prostorách.
 Nepoužívejte a neparkujte v blízkosti ohně.
 Nevystavujte přímo slunci na delší dobu.
 Zkontrolujte únik plynu ve styčných

plochách zapojení potrubí.
 Nádobu by měl vyměňovat jen pracovník

seznámený s výměnou LPG.
 LPG je těžší než vzduch.

VAROVÁNÍ:

Vysokozdvižné vozy s vnitřním spalováním
se nedoporučují pro použití v uzavřených
nebo stísněných prostorách kvůli možné-
mu nahromadění kysličníku uhelnatého,
což je plyn bez barvy a zápachu, který
může způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

MOM1676a

Poloha 
nádoby

Palivo je vysoce hořlavé. 
Je nutno s ním manipulovat
s maximální opatrností, v souladu
s bezpečnostními předpisy pro ma-
nipulaci s palivem a platnými bez-
pečnostními ustanoveními místních
zákonů a vyhlášek. 
Při plnění nádrže palivem se ujistěte,
že je vysokozdvižný vozík správně
zaparkován. Vypněte spínač zapalo-
vání a vyjměte klíč. 
Když se palivo rozlije, vyčistěte ob-
last hadříkem. Hadr zlikvidujte
v souladu s nařízeními pro bezpeč-
nou manipulaci s palivy, ekologický-
mi předpisy a platnými ustanoveními
místních zákonů a vyhlášek.
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Při plnění nádrže palivem nebo dobí-
jení baterie vypněte motor a umístěte
vysokozdvižný vůz jen na určené
místo s dobrým odvětráváním. Udr-
žujte odstup od oblouků, jisker, pla-
mene nebo zapálených cigaret.

Nevdechujte výfukové plyny: obsa-
hují oxid uhelnatý, plyn bez barvy a
zápachu. Oxid uhelnatý je nebezpeč-
ný plyn a může způsobit bezvědomí
nebo smrt.

Nezapínejte motor v uzavřených pro-
storech nebo nedostatečně odvětrá-
vaných místnostech, jako je garáž,
chladicí místnost atd.

MOM0136
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VELIKOST NÁDOBY

POKYNY PRO MANIPULACI S LPG 
NÁDOBOU

Výměna LPG nádoby

VAROVÁNÍ:

 Nádobu vyměňujte v dobře odvětráva-
ných prostorách.

 Při výměně nádoby nikdy nepoužívejte
oheň a nepřibližujte se k němu.

 Používejte LPG nádoby s kapacitou dle
vyznačení v tabulce na této straně.

POSTUP VÝMĚNY VÁLCE S 
RYCHLOUPÍNAČEM
1. Otočte výstupní ventil (červený) na boku

nádoby doprava, dokud není ventil zcela
zavřený.

Umístěte přepínač paliva do polohy pro LPG.
Počkejte, až se motor sám zastaví (palivo je
vyčerpáno). Přepněte spínač zapalování do
polohy OFF.

VAROVÁNÍ:

 Nepoužívejte ventil doplnění paliva (zele-
ný nebo šedý). 

 Otevření doplňovacího ventilu je nebez-
pečné, protože způsobí únik LPG.

Velikost nádoby

Klasifikace
vozidla

1,0 až 3,0 tuny
(2000 až 6000 lb)

N
ád

ob
a

Kapacita 36
(7-7/8 Imp gal)

Hmotnost 15 kg
(33 lb)

Průměr 320 mm
(12,60 in)

Délka 660 mm
(25,98 in)

MOM1111
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OPATŘENÍ PRO SPOJE
Otočte matici spojovacího kroužku doleva
(proti směru hodinových ručiček při pohledu od
hadice). Otočte rychlý spoj doleva (při pohledu
od výstupního ventilu) a odtáhněte hadici a
spoj od sestavy.
Symbol (S-O) je vyražen na matici spojovací-
ho kroužku. (S) označuje směr pro utahování.
(O) označuje směr pro povolování.

POZNÁMKA:
 Nebouchejte do spoje kladivem a podob-

ným předmětem během demontáže.
Mohli byste tím spoj poškodit a způsobit
další škody.

 Nezapomeňte nainstalovat ochranný kryt
k samčí straně kroužku po demontáži ná-
doby (nádrže).

 Prohlédněte samčí stranu sestavy kvůli
prachu či jiným cizím předmětům. Podle
potřeby sestavu vyčistěte. Pokud je O-
kroužek na samičí straně sestavy suchý,
naneste menší množství oleje a maziva,
aby se mohl plynule otáčet.

 Dávejte pozor, abyste nepoškodili stranu
O-kroužku směrem k samčí sestavě bě-
hem zapojování.

 Zapojte pojistnou kouli. Zkontrolujte, zda
se matice kroužku vrátila do stanovené
polohy. Otočte matici kroužku doprava a
naveďte ji na závit.
Po výměně za novou nádoby postupujte
takto: 

VAROVÁNÍ:

 Při odpojování vysokotlaké hadice ne-
stůjte tam, kde vás může zasáhnout zby-
tek LPG, jinak byste mohli být vážně
zraněni.

 Neodpojujte vysokotlakou hadici, když je
motor v chodu. Mohli byste tím způsobit
únik LPG a následné vážné zranění.

MOM2125
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Postup výměny nádoby LPG Montáž 
typu nádoby LPG s výsuvem dozadu
1. Pomalu otočte vypouštěcí ventil na boku 

nádoby doprava (po směru hodinových 
ručiček) a tak ventil zcela zavřete. Nechte 
motor běžet, až se sám přirozeně zastaví 
(dojde palivo). Přepněte spínač zapalování 
do polohy OFF.

POZNÁMKA:
Nesahejte na ventil doplnění paliva (zelený
nebo šedý) na nádobě LPG.

2. Otočte držadlo šroubu pro demontáž 
vysokotlakého ventilu doleva (proti směru 
hodinových ručiček při pohledu přímo na 
přední část ventilu) a odpojte vysokotlakou 
hadici. Buďte opatrní, abyste nepoškodili 
těsnění kolem konce hadice.

3. Přejděte na druhou stranu vozidla.

VAROVÁNÍ:

Noste rukavice, abyste zabránili kontaktu
pokožky s výpary propanu.
4. Posuňte blokovací páku do uvolněné 

polohy. Nakloňte nádobu směrem k zadní 
části vozidla.

5. Povolte rukojeť a uvolněte ji, aby mohla 
nádoba klesnout. Nainstalujte novou 
nádobu v opačném sledu než při 
demontáži.

VAROVÁNÍ:

 Dbejte na to, aby po instalaci nebyla vy-
sokotlaká hadice zkroucena.

 Dbejte na to, aby blokovací páka byla
bezpečně zajištěna.

MOM1664 MOM1665
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VÝMĚNA NÁDOBY LPG NA 
SKLOPNÉM MONTÁŽNÍM DRŽÁKU 
(volitelný)

VAROVÁNÍ:

 Před manipulací s LPG nádobou zkontro-
lujte, zda je pojistný čep posunu držáku
nádoby a pojistný čep spouštění bezpeč-
ně v uzamčených pozicích. Zkontrolujte,
zda je pojistný čep posunu bezpečně za-
sunut do základny a spouštěcí pojistný
čep je řádně zasunut do pojistného otvo-
ru posuvného nosiče.

 Zkontrolujte, zda upínací pásy nádoby
řádně přidržují LPG nádobu na místě.
Zkontrolujte, zda je LPG nádoba nebo
upínací pásy nádoby pevně utažené.

 Pokud není každý držák a LPG nádoba
bezpečně upevněna, držák se může ne-
čekaně posunout, LPG nádoba může
spadnout, což by mohlo způsobit neče-
kané zranění.

DEMONTÁŽ LPG NÁDOBY
1. Odpojte vysokotlakou hadici od LPG

nádoby.

2. Demontujte pojistný čep posunu pro
uvolnění zámku.

VAROVÁNÍ:

 Při manipulaci s LPG nádobou ji uchopte
nahoře a dole. Pokud uchopíte některou
jinou část nádoby, hrozí riziko sevření
vašich rukou mezi nádobou a držákem. 

 Při posouvání LPG nádoby je nutné po-
depřít nádoby až do dokončení posunu.
Pokud uvolníte nádobu před dokonče-
ním posunu, může se začít pohybovat
opačným směrem nebo se může posu-
nout rychle, což způsobí nečekané zra-
nění.

 Když pojistný čep vytáhnete z držáku ná-
doby, hmotnost držáku a LPG nádoby
způsobí přirozený pád držáku, což může
vést k nečekanému zranění.

MOM2405

Pojistný čep

MOM2406
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Při demontáži pojistného čepu spouštění
je nutné uchopit spodek LPG nádoby
a držet jej během manipulace pevně po-
depřený ve směru nahoru.

3. Uchopte spodek LPG nádoby a pevně jej
podepřete ve směru nahoru, zatímco
demontujete spouštěcí pojistný čep pro
uvolnění zámku.

VAROVÁNÍ:

Při spouštění LPG nádoby je nutné nádobu
bezpečně podepřít, dokud není zcela spuš-
těna. V případě prázdné nádoby, pokud
není nádoba zcela spuštěna, se může držák
nádoby pohnout opačným směrem, což
způsobí nečekané zranění.

4. Při podepírání spodku LPG nádoby ji
pomalu spouštějte k zemi. Spouštějte ji
bezpečně až do bodu, kdy se držák
nádoby zastaví.

VAROVÁNÍ:

 Hmotnost LPG nádoby (15 kg (33 lb))
Prázdná nádoba: 15 až 20 kg (33 až 44 lb)
Plná nádoba: 35 až 40 kg (77 až 88 lb)

 Nevkládejte nohy přímo pod LPG nádo-
bu. LPG nádoba je těžká a při pádu hrozí
riziko zranění. 

 Uchopte nádobu pevně oběma rukama
a zvedněte ji pro demontáž.

5. Zatímco pevně podepíráte LPG nádobu
tak, že ji tisknete do držáku nádoby,
uvolněte pojistné spony na upínacích
pásech nádoby a zcela uvolněte upínací
pásy nádoby a pojistné spony nalevo
a napravo.

MOM2407 MOM2373a

Páka
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6. Pevně uchopte horní okraj (rukojeť) LPG
nádoby a oběma rukama zvedněte
nádobu nahoru, vyjměte ji z držáku
a spusťte ji na zem.

INSTALACE LPG NÁDOBY

VAROVÁNÍ:

 Hmotnost LPG nádoby (15 kg (33 lb))
Prázdná nádoba: 15 až 20 kg (33 až 44 lb)
Plná nádoba: 35 až 40 kg (77 až 88 lb)

 Nevkládejte nohy přímo pod LPG nádo-
bu. LPG nádoba je těžká a při jejím pádu
hrozí riziko zranění. Uchopte nádobu
pevně oběma rukama, zvedněte ji
a umístěte ji do držáku nádoby. 

 LPG nádoba se v držáku neudrží sama
o sobě. Tlačte ji do držáku, dokud nebu-
dou utaženy upínací pásy nádoby.

1. Otočte LPG nádobu tak, aby strana
s šipkou „touto stranou nahoru“ směřovala
k zadní straně vozu, pak nainstalujte LPG
nádobu do držáku.

VAROVÁNÍ:

Pokud nejsou upínací pásy nádoby bez-
pečně zajištěny, LPG nádoba může spad-
nout a způsobit nečekané zranění.

2. Zatímco pevně podepíráte LPG nádobu
a tlačíte ji do držáku nádoby, zajistěte
upínací pásy nádoby.

VAROVÁNÍ:

 Při manipulaci s LPG nádobou ji uchopte
nahoře a dole. Pokud uchopíte některou
jinou část nádoby, hrozí riziko sevření
vašich rukou mezi nádobou a držákem. 

 Podepírejte LPG nádobu směrem naho-
ru, dokud není držák nádoby zablokován
v posuvném nosiči. Pokud přestanete
podepírat nádobu, držák nádoby se může
posunout opačným směrem (spadnout)
a způsobit nečekané zranění.

3. Při podepírání spodní části LPG nádoby
tlačte LPG nádobu nahoru, dokud není ve
vodorovné poloze.

MOM2408
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VAROVÁNÍ:

Pokud není pojistný čep řádně zajištěn, dr-
žák nádoby se může posunout opačným
směrem (spadnout) a způsobit nečekané
zranění. Držák nádoby musí být řádně za-
jištěn na posuvném nosiči.

4. Zatímco pevně podepíráte LPG nádobu ve
směru nahoru, zasuňte spouštěcí pojistný
čep pro zablokování držáku nádoby na
posuvném nosiči.

VAROVÁNÍ:

 Při manipulaci s nádobou LPG ji uchopte
nahoře a dole. Pokud uchopíte některou
jinou část nádoby, hrozí riziko zachycení
vašich rukou mezi nádobu a držák. 

 Pokud není pojistný čep řádně zajištěn,
hrozí riziko, že se LPG nádoba posune
během jízdy vozu a způsobí nečekanou
nehodu. Zajistěte, aby byla posuvná
sada řádně upevněna k základně.

5. Zasuňte pojistný čep posunu, abyste
upevnili držák nádoby k základně.

6. Připojte vysokotlakou hadici.

VAROVÁNÍ:

 Po manipulaci s LPG nádobou zkontro-
lujte, zda je pojistný čep posunu držáku
nádoby a pojistný čep spouštění bezpeč-
ně v uzamčených pozicích. Zkontrolujte,
zda je pojistný čep posunu bezpečně za-
sunut do základny a spouštěcí pojistný
čep je řádně zasunut do pojistného otvo-
ru posuvného nosiče.

 Zkontrolujte, zda upínací pásy nádoby
řádně přidržují LPG nádobu na místě.
Zkontrolujte, zda je nádoba a upínací
pásy nádoby pevně utažené.

 Pokud není každý držák a LPG nádoba
bezpečně upevněna, držák se může ne-
čekaně posunout, LPG nádoba může
spadnout, což by mohlo způsobit neče-
kané zranění.

 Zapojte vysokotlakou hadici tak, aby ne-
byla překroucená.

MOM2375a

Pojistný čep

MOM2409



68

Zvolte pásek podle velikosti nádoby.
VAROVÁNÍ:

Pokud nelze pojistný čep zasunout do
otvoru na pojistné desce s plnou nádobou
na vedení, lze upravit výšku vedení pomocí
seřizovacího šroubu dle ilustrace.
 Utáhněte šroub pro zvednutí polohy ve-

dení
 Povolte šroub pro snížení polohy vedení.

MOM2424a

Na velké nádoby
Na malé nádoby

MOM2425
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VAROVÁNÍ:

Pojistný čep lze upevnit pro zasunutí do
otvoru pojistné desky s nainstalovanou pl-
nou nádobou.  Pokud je nainstalována
prázdná nádoba nebo nádoba není použí-
vána, je otvor pojistné desky mimo polohu.
V tomto případě zatlačte nosič ve směru
uvedeném šipkou, dokud nelze pojistný
čep zasunout do otvoru.

VAROVÁNÍ:

Při instalaci krytu chladiče upevněte svor-
ku hadice LPG tlačítkem upevnění krytu
chladiče a zajistěte upevnění hadice LPG
pomocí svorky (jen pro model vybavený
posuvným vedením 1D1).

MOM2426 MOM2427
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DOPLŇOVÁNÍ LPG NÁDOB

VAROVÁNÍ:

 Doplňovat LPG nádrže smí jen vyškolený
a autorizovaný personál.

 Nedoplňujte nádoby namontované na vy-
sokozdvižném voze.

 Ujistěte se, že znáte správný postup pro
plnění LPG nádoby.

 Zjistěte si všechny místní požární předpisy.
 Pokud máte jakékoli dotazy ohledně do-

plňování LPG nádob, zeptejte se svého
nadřízeného.

 Pokud nastanou problémy s plněním,
kontaktujte svého dodavatele LPG.

Pro plnění nádob se kvůli ochraně životního
prostředí a snížení rizika vznícení velmi dopo-
ručuje metoda s měřením hmotnosti. Tato me-
toda sníží přeplnění a únik LPG do prostředí.
 Plné a prázdné nádoby skladujte podle

místních protipožárních předpisů.

Při plnění LPG nádoby plynem LPG vždy dodr-
žujte místní zákony a vyhlášky.

MOM1120
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Nádrž na LPG (volitelné pouze pro 1D287)

VAROVÁNÍ:

Pro naklonění nádrže na LPG dozadu odemkněte západku 1 a opatrně nakloňte držák doza-
du (levá strana vidlicového vozíku při pohledu zezadu).

Držák je nutno naklonit dozadu, když potřebujete otevřít zadní okno nebo kapotu, nebo když
je nutno vyměnit láhev s LPG.

Nádrž se naplní automaticky, když je připojena nová láhev s LPG. Když je láhev s LPG prázd-
ná, začne blikat varování hladiny LPG (viz stranu 140), přičemž obsah v nádrži umožní do-
statečnou provozní dobu pro výměnu láhve.

190211_001 190211_002
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JÍZDA
Během jízdy by měl být sloupec nakloněn doza-
du a vidlice spuštěny přibližně 200 mm (8 in)
nad zemí.

VAROVÁNÍ:

 Před sešlápnutím plynového pedálu vi-
zuálně ověřte polohu řadicí páky. 

 Při rozjezdu ve svahu je nutné zatáhnout
ruční brzdu pro zajištění vozu, pak se roz-
jeďte, a to i když je svah mírný. 

 Vyhýbejte se prudkému zrychlení (zejmé-
na když převážíte těžký náklad). 

ZATÁČENÍ
Čím menší je poloměr plánované zatáčky, tím
nižší by měla být rychlost vysokozdvižného vo-
zíku. Při provádění ostré zatáčky vždy jeďte
s vysokozdvižným vozíkem nízkou rychlostí.

VAROVÁNÍ:

 Jelikož se pohyb vysokozdvižného vozu
liší od osobního vozu, vždy snižte rych-
lost, když zatáčíte, abyste se vidlicemi
a závažím vyhnuli předmětům během za-
táčky. Zatáčení při vysoké rychlosti by
mohlo vést ke ztrátě kontroly a možnému
bočnímu převrácení.

 Nezatáčejte, když máte vidlici zvednutou
vysoko nebo když jedete rychle. Mohlo
by to vést ke ztrátě kontroly a možnému
převrácení.

JÍZDA DO KOPCE
Z bezpečnostních důvodů, pokud jedete
s naloženým vysokozdvižným vozíkem do
kopce, jeďte dopředu s nákladem vpředu; při
jízdě z kopce couvejte a náklad mějte za se-
bou.

Vozíky vybavené automatickou převodovkou
mohou provádět rozjezdy s pevným startem
nebo zastavování na svahu pomocí plynového
pedálu a brzdových pedálů.

Pro zastavení vždy používejte brzdový pedál.

Pro jízdu sešlápněte plynový pedál. Pro pevný
start do kopce lze použít parkovací brzdu na-
místo brzdového pedálu.

ZASTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ
Pro zastavení vozu sejměte nohu z plynového
pedálu a sešlápněte brzdový pedál.

VAROVÁNÍ:

 Neprovádějte náhlé zastavení, protože
vůz by se mohl naklonit dopředu
a vyklopit náklad.

 Při opouštění vysokozdvižného vozíku
zatáhněte parkovací brzdu, nastavte
sloupec do vzpřímené polohy, spusťte
vidlice až na zem a vypněte spínač zapa-
lování.

POZNÁMKA:
 Pokud operátor opustí sedadlo bez zata-

žení páky parkovací brzdy, rozezní se vý-
stražný bzučák.

 Pokud je obsluha více než 7,6 m (25 ft) od
vozu nebo se pohne mimo dohled od vo-
zu, je třeba klíček vyjmout.
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VIDLICE
Vzdálenost od vidlice k vidlici lze nastavit od-
blokováním pojistných čepů na vidlicích. Tyto
čepy lze odemknout tak, že je zatáhnete naho-
ru a otočíte o 90° libovolným směrem. Vidlice
je nutno umístit rovnoměrně od středu vyso-
kozdvižného vozíku. Po dosažení správné
vzdálenosti mezi vidlicemi je zajistěte pojistný-
mi čepy.

POZNÁMKA:
V závislosti na nosnosti jsou dostupné růz-
né druhy vidlic. Zvolte vhodné vidlice tak,
aby parametry vyražené na jejich boku spl-
ňovaly zvedací kapacitu vašeho vozu. Ne-
používejte vidlice s parametry, které jsou
nižší, než zvedací kapacita vašeho vozu.

VAROVÁNÍ:

Na vidlicích každý den kontrolujte veškeré
poškození, ohyb či jiné závady. Všechny
tyto stavy oznamte nadřízenému.

MOM1810a

ODEMKNOUT

ZAMKNOUT
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NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ

NAKLÁDÁNÍ
Upravte vzdálenost mezi vidlicemi tak, aby
byly ve stejné vzdálenosti od středové osy vo-
zu. Čím širší je interval mezi vidlicemi, tím lep-
ší je rovnováha. Po provedeném nastavení
vidlic nezapomeňte použít zarážky vidlic. (Viz
„VIDLICE“ na straně 73.)

Přibližujte se pomalu přímo k nákladu
a zastavte se těsně před ním. Upravte sloupec
do svislé polohy a upravte výšku vidlic podle
polohy palety. Popojíždějte vpřed pomalu
a zasuňte vidlice zcela pod náklad. Nastavte
řadicí páku do neutrální polohy a zatáhněte
parkovací brzdu. Pak zvedněte náklad. Ujistě-
te se, že je náklad stabilní, a nakloňte jej doza-
du. Uvolněte parkovací brzdu a pomalu
vysokozdvižným vozíkem couvněte.

PŘEPRAVA
Při přepravování nákladu by se měl vyso-
kozdvižný vůz pohybovat pomalu a opatrně,
náklad by měl být nízko a nakloněný dozadu.
Pokud je náklad tak velký, že znemožňuje vý-
hled dopředu, tak s vysokozdvižným vozem
couvejte. Dodržujte bezpečnostní pravidla.

VYKLÁDÁNÍ
Pomalu se přibližte k místu vykládky
a zastavte tak, abyste viděli přímo před sebe.

Posuňte řadicí páku do neutrální polohy
a zatáhněte parkovací brzdu. Po nastavení
sloupce do svislé polohy zvedněte náklad při-
měřeně nad výšku místa, kam jej chcete umís-
tit. Uvolněte parkovací brzdu a pomalu se
přibližujte na správnou pozici pro uskladnění.
Zatáhněte parkovací brzdu a umístěte řadicí
páku do neutrální polohy.

Pomalu spusťte vidlice a postavte náklad na
místo. Po přesunutí řadicí páky do zpětné po-
lohy uvolněte parkovací brzdu a couvejte
s vysokozdvižným vozíkem, dokud se vidlice
zcela nevysunou zpod nákladu.

MOM8823

Vzdálenost mezi vidlicemi by měla být taková, aby
vzdálenost mezi vidlicemi a bokem podvozku byla stejná
vlevo a vpravo.
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SIDE SHIFT A INTEGRÁLNÍ SIDE SHIFT/POLOHOVAČ VIDLIC (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)

Tento oddíl popisuje jen manipulaci (bezpeč-
nost, obsluhu a prohlídku) se side shiftem a in-
tegrálním side shiftem/polohovačem vidlic.
Před použitím side shiftu a integrálního side
shiftu/polohovače vidlic je nutné pečlivě si pře-
číst tento oddíl a osvojit si jeho ustanovení. Pro
manipulaci (bezpečnost, obsluhu a prohlídku)
vysokozdvižného vozu použijte příslušné oddí-
ly této příručky.

PŘEHLED SIDE SHIFTU
Jelikož shift finger bar (na níž jsou namontová-
ny vidlice a zadní opěrka) lze posunout dopra-
va a doleva jen pomocí páky ze sedadla
obsluhy, můžete přesně zasunout vidlice pod
palety nebo stohovat náklad na cílová umístě-
ní. 

Níže uvádíme standardní hodnoty side shiftu:

PŘEHLED INTEGRÁLNÍHO SIDE 
SHIFTU/POLOHOVAČE VIDLIC
U vidlicových vozíků mohou operátoři pouhým
pohybem páky u sedadla operátora rychle po-
hybovat vidlicemi tak, aby odpovídaly různým
rozměrům palet.

Níže uvádíme standardní hodnoty rozsahu
otevření a side shiftu:

DŮLEŽITÉ: Maximální délka vidlic pro integro-
vaný polohovač vidlic Bolzoni je 1500 mm.

MOM8811aEUZávěsný typ side shiftu Integrální typ side shiftu Integrální side shift/polohovač vidlic Bolzoni nebo ELM (pouze Evropa)

Modelové varianty Vzdálenost side shiftu 
mm (in)

1D1/1D2 (vše) Vždy doprava/doleva 
100 (3,94)

Modelové 
varianty

Rozsah otevření 
Bolzoni mm (in)

Rozsah otevření 
ELM mm (in)

1D1  359 (14.13)
 815 (32.09)

 155 (6.10)
 855 (33.66)

1D2 
(2,0/2,5 t)

 359 (14.13)
 914 (35.98)

 115 (4.53)
 965 (37.99)

1D2 
(3,0/3,2 t)

 419 (16.50)
 904 (35.59)

 115 (4.53)
 965 (37.99)

Modelové varianty Vzdálenost side shiftu 
mm (in)

1D1/1D2 (vše) Vždy doprava/doleva 100 
(3,94)
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VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte side shift, když vidlice nejsou
podepřeny opěrami, jako je lavice nákladu.
Side shift nikdy nepoužívejte, když jsou vidlice
zatíženy bez podpory, jako je lavice nákladu
umístěná těsně pod nimi. Je to nebezpečné,
protože vůz se může převrátit vlivem ztráty
rovnováhy.

VAROVÁNÍ:

Se zátěží na vidlicích neprovádějte rychlé
a náhlé změny.
Pokud provedete rychlé změny při zatížených
vidlicích, hrozí riziko pádu nákladu nebo pře-
vrácení. Dávejte pozor při obsluze vyso-
kozdvižného vozu.

UPOZORNĚNÍ:

Zařízení nepoužívejte k tlačení či tažení ná-
kladů či palet.
Pokud byste pomocí side shiftu a integrálního
side shiftu/polohovače vidlic tlačili nebo táhli
náklad, zařízení se může přetížit a následně
porouchat. Hrozí navíc riziko poškození nákla-
du či zranění osob. Pomocí side shiftu a inte-
grálního side shiftu/polohovače vidlic nikdy
netlačte ani netahejte náklady.

UPOZORNĚNÍ:

Neprovádějte posun, když jsou vidlice
v kontaktu se zemí nebo jsou na lavici.
Pokud to učiníte, může dojít k závadě na zaří-
zení nebo pádu nákladu. Neprovádějte posun,
když jsou vidlice v kontaktu se zemí.

VAROVÁNÍ:

Nejezděte s posunutým nákladem.
Když je náklad posunutý, sníží se boční stabi-
lita. Pokud jedete bez posunu nákladů do ne-
utrální polohy, hrozí riziko pádu nákladu nebo
převrácení vozu. Před jízdou posuňte náklad
vždy do neutrální polohy.

VAROVÁNÍ:

Posun nepoužívejte při jízdě s nákladem.
Pokud provedete posun při jízdě, ztratíte dyna-
mickou rovnováhu, což povede k pádu nákla-
du nebo převrácení vozu. Při jízdě
nepoužívejte side shift.

MOM1336 MOM1340 MOM1337
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UPOZORNĚNÍ:

Nezvedejte a nespouštějte posunutý ná-
klad.
Když je náklad posunutý, sníží se boční stabi-
lita. Je tedy nebezpečné zvedat nebo spouštět
náklad bez jejich posunu do neutrální polohy,
protože vůz bude nestabilní. Před zvedáním
nebo spouštěním nákladu je nutno náklad po-
sunout do neutrální polohy.

UPOZORNĚNÍ:

Integrální polohovač vidlic nastavte PŘED
TÍM, než začnete zvedat náklad.

UPOZORNĚNÍ:

Integrální polohovač vidlic NEPOUŽÍVEJ-
TE, když jsou vidlice zatížené.

UPOZORNĚNÍ:

Integrální polohovač vidlic NEPOUŽÍVEJTE
při jízdě.

UPOZORNĚNÍ:

Integrální polohovač vidlic NEPOUŽÍVEJTE
k tlačení či tažení nákladů či palet.

Integrální polohovač vidlic používejte POU-
ZE k tomu, k čemu je určen.

UPOZORNĚNÍ:

Integrální polohovač vidlic nepoužívejte ke
svírání.

MOM1337



78

OBSLUHA OVLÁDACÍ PÁKY 
A POHYB ZAŘÍZENÍ

Ovládací páka
Vůz vybavený side shiftem a integrálním side
shiftem/polohovačem vidlic má kromě ovláda-
cích pák pro standardní specifikace navíc
ovládací páku na obsluhu side shiftu a inte-
grálního side shiftu/polohovače vidlic. 

Návodný štítek
Tento štítek udává, na kterou stranu se side
shift a integrální polohovač vidlic pohybuje
podle směru naklonění páky.

MOM1833aEU MOM8812EU
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Obsluha ovládací páky pro side shift
Když přitáhnete páku k řidiči, shift finger bar
(s namontovanými vidlicemi) se posune (po-
hybuje) doprava.

Když zatlačíte páku dopředu, shift finger bar (s
namontovanými vidlicemi) se posune doleva.

UPOZORNĚNÍ:

Nepohybujte pákami náhle a rychle. Hrozí
riziko pádu nákladu.

POZNÁMKA:
Rychlost posunu se mění podle úhlu zata-
žení/zatlačení páky.

UPOZORNĚNÍ:

Když používáte side shift, je nutno zved-
nout vidlice cca 100 až 200 mm (3,94 až 7,87
in) od země, než zahájíte činnost. Pokud
posunete vidlice, když jsou v kontaktu se
zemí, je rizikové, dojde-li k zachycení vid-
lic.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, abyste hmotnost nákladu vy-
středili na vidlicích, a to i tehdy, když jsou
střed vozu a střed nákladu vyrovnány.

MOM1346a

Neutrální

Posun doprava
K 
sobě

MOM1347a

Posun doleva

Neutrální

Od sebe

Paleta Odklon  Střed palety

Vidlice Střed vidlic

MOM1352
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Obsluha ovládací páky pro integrální 
side shift/polohovač vidlic
Když zatáhnete páku dozadu, vidlice se za-
vřou.

Když zatlačíte páku dopředu, vidlice se ote-
vřou.

POZNÁMKA:
Rychlost otevírání nebo zavírání integrální-
ho side shiftu/polohovače vidlic závisí na
tom, jak hodně zatáhnete/zatlačíte páku.

UPOZORNĚNÍ:

Když používáte integrovaný polohovač vid-
lic, je nutno zvednout vidlice cca 100 až 200
mm (3,94 až 7,87 in) od země, než zahájíte
činnost. Pokud byste vidlice posunuli, když
jsou v kontaktu se zemí, hrozí nebezpečí,
pokud by došlo k zachycení vidlic.

UPOZORNĚNÍ:

Nepohybujte pákami náhle a rychle. Hrozí
riziko pádu nákladu. 

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, abyste hmotnost nákladu vy-
středili na vidlicích, a to i tehdy, když jsou
střed vozu a střed nákladu vyrovnány.

MOM1346bEU

Neutrální

Zavřít

K
sobě

MOM1347bEU

Otevřít

Neutrální
Od
sebe

Paleta Odklon  Střed palety

Vidlice Střed vidlic

MOM1352a
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HORNÍ PANEL

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ HORNÍHO 
PANELU

VAROVÁNÍ:

Neotevírejte horní panel se spuštěným mo-
torem. Nevkládejte ruce do blízkosti chladi-
cího ventilátoru, jelikož se točí vysokou
rychlostí a může způsobit zranění. Když

otevíráte kapotu, musí být motor vypnutý.
Když startujete motor, zkontrolujte kapotu,
zda je zamčená.

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že posun sedadla a sklopné za-
řízení jsou zpět ve svých normálních pozi-
cích, než uvolníte zámek horního panelu
pro všechny modely s výjimkou modelu
LPG 1D1. U modelu LPG 1D1 posunujte se-
dadlo až dopředu předem.

Pro modely vybavené kabinou viz „POSTUP
OTEVÍRÁNÍ HORNÍHO PANELU“ na
straně 146.

1. U LPG modelů uvolněte blokovací páku na
boku válce LPG. Naklopte nádobu
směrem k zadní části vozidla podle typu
držáku nádoby LPG. (Viz „Výměna LPG
nádoby“ na straně 61.)

2. Uvolněte blokovací páku a tlačítko náklonu
na pravé straně jednotky joysticku a
nakloňte jednotku joysticku dopředu. (Je-li
stroj vybaven joystickem.)

MOM2339EU

MOM1835bEU
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3. Uvolněte blokovací páku sloupce řízení.
Sloupec řízení lze naklonit dopředu.

4. Uvolněte blokovací páku horního panelu a
pak otevřete horní panel dozadu, dokud se
nezajistí.

POSTUP ZAVÍRÁNÍ
Uchopte rukojeť a zatlačte horní panel dopře-
du, abyste jej zavřeli, přitom uvolněte blokova-
cí páku horního panelu.

 Nakloňte sloupec řízení dozadu a zablokujte
jej blokovací pákou sloupce řízení.

 Na modelu LPG vraťte držák LPG do
uzavřené polohy.

 Na vozidlech s prstovým ovládáním
nastavte loketní opěrku a dotáhněte tlačítko
náklonu a sloupec řízení.

UPOZORNĚNÍ:

 Abyste si nepřiskřípli prsty, vždy držte
při zavírání horního panelu madlo.

 Po uzavření horního panelu se ujistěte, že
horní panel, blokovací páka sloupce řízení
a skříň konzoly jsou řádně zajištěny.

MOM2399

MOM1626

MOM1807 MOM1627
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KRYT CHLADIČE
Kryt chladiče lze demontovat při zavřeném
horním panelu.

Hladinu chladicí vody zkontrolujete odebráním
krytu chladiče.

POZNÁMKA:
 Při zpětné montáži krytu chladiče je zcela

nezbytné rukou utáhnout šrouby.
 Informace o postupu kontroly hladiny

chladicí vody najdete na „2. HLADINA
CHLADICÍ KAPALINY MOTORU“ na
straně 93.

NÁKLON VOLANTU
Polohu volantu lze nastavit. Zatlačte páku blo-
kování náklonu umístěnou na levé straně
sloupku řízení a posuňte volant do požadova-
né pozice. Po zvolení pozice volantu zvedněte
páku až nahoru, dokud se nezablokuje.

VAROVÁNÍ:

a. Před seřízením volantu otočte klíček za-
palování do polohy OFF.

b. Pozici volantu upravujte pouze tehdy,
když je vysokozdvižný vozík zastavený.

c. Po seřízení posuňte volant nahoru nebo
dolů, abyste se ujistili, že je bezpečně
zablokován.

d. Nespleťte si páku seřízení náklonu vo-
lantu s pákou seřízení sloupce řízení
během postupu seřizování.

MOM1628a

Kryt chladiče

MOM2400
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OPATŘENÍ PRO CHLADNÉ 
A TEPLÉ POČASÍ
V chladném počasí
 Olej a maziva

Používejte motorový olej a mazivo vhodné pro
venkovní teplotu. Viz „SPECIFIKACE OLEJŮ /
MAZÁNÍ“ na straně 135.
 Chladicí kapalina

Když hrozí, že by chladicí kapalina při nízké
venkovní teplotě zamrzla, zcela ji vypusťte. V
takto chladném počasí napusťte do systému
50/50 nemrznoucí směs.

Nemrznoucí směs:
[Příklad]

POKYNY PRO VYPOUŠTĚNÍ 
CHLADICÍ SOUSTAVY

VAROVÁNÍ:

 Nikdy nesnímejte víčko chladiče, když je
motor horký. Vysokotlaká kapalina nebo
pára unikající z chladiče mohou způsobit
vážné popáleniny.

 Před sejmutím víčka chladiče se vždy
ujistěte, že chladicí kapalina dostatečně
vychladla. Při otevírání víčka chladiče
obalte víčko hadrem a pomalu jím otáčej-
te, abyste uvolnili vnitřní tlak.

POZNÁMKA:
 Používejte jen originální trvanlivou chla-

dicí kapalinu (LLC) se správným pomě-
rem mísení pro provozní podmínky,
v nichž budete vůz používat.

 Chladicí kapalinu je nutno vždy správně
zlikvidovat. Ověřte si místní vyhlášky. 

1. Sejměte kryt chladiče a otevřete kapotu
motoru. Demontujte víčko chladiče.

2. Umístěte pod chladič nádobu vhodné
velikosti. Otevřete výpustný kohout
chladiče a vypusťte chladicí kapalinu.

3. Po vypuštění veškeré chladicí kapaliny
řádně uzavřete výpustný kohout.

4. Připravte chladicí směs podle tabulky
objemu nemrznoucí směsi.

5. Při demontovaném víčku chladiče
vyhledejte výpustný šroub chladicí
soustavy motoru. Poloha výpustného
šroubu se liší podle modelu motoru. Tento
šroub se nachází buď ve skříni termostatu
nebo na horní straně vodního čerpadla.
Umístění výpustného šroubu naleznete
podle následujících ilustrací.

Nemrznoucí směs

Objem chladicí kapaliny 2,5 litru
(2-1/4 Imp qt)

5,0 litru
(4-3/8 Imp qt)

–35 °C
(-31 °F)
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6. Zcela vyjměte výpustný šroub a dávejte
pozor na těsnicí podložku, aby neodpadla
ze šroubu během jeho demontáže.

7. Přilijte doporučenou chladicí směs do
chladiče, zatímco chladicí kapalina motoru
vytéká z výpustného otvoru bez
vzduchových bublin. Nainstalujte výpustný
šroub a utáhněte jej na moment 6,3 až 8,0
N⋅m (55,7 až 75,8 in lbs).

8. Přilijte do nádrže chladicí kapalinu až po
plnou úroveň.

9. Při demontovaném víčku chladiče
nastartujte motor a zvyšte otáčky motoru
pro vypuštění vzduchu z výparníku LP.
Nechte motor v chodu, dokud se neotevře
termostat a vy nevidíte pohyb chladicí
kapaliny v chladiči.

10. Dolijte kapalinu (cca 25 mm od horního
okraje chladiče (1 in)) do chladiče poté, co
je zcela odvzdušněn.

11. Opatrně upevněte víčko chladiče.

12. Vypněte motor.

13. Zavřete kapotu motoru a nainstalujte kryt
chladiče.

14. Nastartujte motor, zkontrolujte těsnost
a ujistěte se, zda teplota motoru zůstává
v provozním rozsahu. Začne-li se jednotka
přehřívat, je v chladicí soustavě stále
vzduch. Zopakujte kroky 5 až 14.

 Baterie

Baterie by neměla zůstávat ve vybitém stavu.
Když je výkonnost baterie nedostatečná, zkon-
trolujte specifickou hmotnost elektrolytu, svor-
ky baterie a alternátor.

Normální specifická hmotnost je 1,260 při tep-
lotě 20°C (68°F). Mění se cca o 0,0007 na kaž-
dý 1°C (1,8°F). Pokud specifická hmotnost
elektrolytu neudává správnou hodnotu, brzy
baterii dobijte.

MOM2340

MOM2341

MOM2361
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POSTUP PRO STARTOVÁNÍ 
MOTORU ECCS S POMOCNOU 
BATERIÍ

VAROVÁNÍ:

Vždy postupujte podle níže uvedených po-
kynů. Jejich nedodržení může vést
k poškození nabíjení a zranění osob.

1. Pokud je startovací baterie v jiném
vysokozdvižném voze, umístěte oba vozy
tak, aby byly jejich baterie blízko od sebe.

Nedovolte, aby se oba vozy dotýkaly.

2. Zatáhněte parkovací brzdu. Posuňte
převodovku do polohy N (neutrál). Vypněte
všechny nepotřebné elektrické systémy
(světla atd.).

3. Demontujte větrací víčka na baterii (jsou-li
součástí výbavy). Zakryjte baterii starým
hadrem pro snížení rizika výbuchu.

4. Zapojte startovací kabely v uvedeném
pořadí ( , , , ).

UPOZORNĚNÍ:

 Vždy zapojujte kladnou svorku (+) ke
kladné (+) a zápornou (–) k ukostření (na-
příklad k montážnímu šroubu podpěry,
držáku zvedání motoru atd.), nikoli
k baterii.

 Nikdy nepoužívejte startovací baterii
nebo zdroj vyššího napětí, aby nedošlo
k poškození elektrických součástí moto-
ru.

 Ujistěte se, že se startovací kabely nedo-
týkají pohyblivých částí v prostoru moto-
ru a že svorky kabelů nejsou v kontaktu
s jiným materiálem.

5. Nastartujte motor startovacího vozu
a nechte jej pár minut běžet.

6. Udržujte otáčky startovacího vozu na
hodnotě cca 2000 ot/min a nastartujte
motor startovaného vozu.

UPOZORNĚNÍ:

Neudržujte motor startéru v chodu déle než
10 sekund. Pokud motor nenastartuje ih-
ned, vypněte spínací klíček a počkejte 3 až
4 sekundy, než pokus zopakujete.

7. Po nastartování motoru opatrně odpojte
záporný kabel a pak kladný.

8. Vraťte zpět větrací víčka (jsou-li součástí
výbavy). Nezapomeňte zlikvidovat hadr,
který překrýval větrací otvory, mohl by být
kontaminován korozivní kyselinou.

9. Pro nastartování pomocí pomocné baterie
je nutno dodržovat následující pokyny
a opatření.

VAROVÁNÍ:

 Při nesprávném provedení může starto-
vání pomocnými kabely vést k výbuchu
baterie s následkem vážného zranění
nebo smrti. Může také poškodit váš vůz.
V blízkosti baterie je vždy přítomen vý-
bušný vodíkový plyn. Všechny jiskry
a plameny držte mimo baterii.

MOM2117
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 Zabraňte kontaktu elektrolytu s očima,
pokožkou, oděvy nebo lakovanými po-
vrchy. Elektrolyt je korozivní kyselina sí-
rová, která může způsobit vážné
popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu ka-
paliny s čímkoli, okamžitě opláchněte za-
sažené místo vodou.
Jestliže se elektrolyt dostane do styku s
očima nebo v případě jeho polknutí oka-
mžitě kontaktujte lékaře. 

 Skladujte baterii mimo dosah dětí.
 Startovací baterie musí mít jmenovité na-

pětí 12 voltů. Nesprávná baterie by mohla
poškodit vysokozdvižný vůz.

 Při práci na baterii či v její blízkosti vždy
používejte vhodnou ochranu očí (napří-
klad ochranné brýle), sejměte si prsteny,
kovové pásky či jiné šperky. Při startová-
ní pomocnými kabely se nenaklánějte
nad baterii.

 Nepokoušejte se startovat pomocnými
kabely zmrzlou baterii. Mohla by explo-
dovat a způsobit vážné zranění.

 Váš vůz má automatický ventilátor chla-
zení motoru. Mohl by se kdykoli zapnout.
Udržujte ruce a jiné předměty mimo jeho
dosah.

 Když motor běží, vždy udržujte ruce a
jiné předměty mimo chladicí ventilátor.

V HORKÉM POČASÍ
 Olej

Motorový olej změňte na letní typ (doporučená
maziva).
 Chladicí kapalina

Jelikož v horkém počasí se motor snadněji
přehřívá, parkujte vůz v zastíněné oblasti. Pře-
hřívání občas působí staré, opotřebené či po-
škozené hadice, spoje, povolené víčko
chladiče nebo starý, opotřebený či popraskaný
řemen ventilátoru. Pečlivě kontrolujte chladicí
systém, aby byl zachováván co nejlepší efekt
chlazení.
 Baterie

Jelikož se elektrolyt baterie v teplém počasí
odpařuje, je nutné doplňovat baterii destilova-
nou vodou. (Viz „4. DOPLŇOVÁNÍ ELEKTRO-
LYTU“ na straně 95.)



88

KAŽDODENNÍ PÉČE 
A PROHLÍDKA

VAROVÁNÍ:

Neotevírejte horní panel se spuštěným mo-
torem. Nevkládejte ruce do blízkosti chladi-
cího ventilátoru, jelikož se točí vysokou
rychlostí a může způsobit zranění. Když
otevíráte kapotu, musí být motor vypnutý.
Když startujete motor, zkontrolujte kapotu,
zda je zamčená.

Chcete-li udržet vysokozdvižný vůz ve správném
stavu, připravený pro bezpečný provoz, nezapo-
meňte provádět každodenní kontrolu viz níže.

Pokud zjistíte závadu, informujte svého nad-
řízeného nebo autorizovaného prodejce.

POZNÁMKA:
Podrobnější informace o každodenní péči a
prohlídkách naleznete u jednotlivých položek
v indexu.

Nepoužívejte vysokozdvižný vozík, pokud je nut-
né jej opravit.
1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
2. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru

a těsnost systému chlazení motoru.
3. Zkontrolujte množství brzdové kapaliny

a těsnost.
4. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v každém

článku.

5. Zkontrolujte hladinu oleje automatické
převodovky a její těsnost.

6. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje
a těsnost olejového potrubí.

7. Zkontrolujte těsnost palivového vedení
(hadice, potrubí, spoje). Zkontrolujte také
těsnost výpustné zátky palivové nádrže.

8. Zkontrolujte odlučovač vody palivového filtru.
Podle potřeby odčerpejte vozu z odlučovače
vody.

9. Zkontrolujte vůli volantu.
10. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a pevnost,

opotřebení nebo poškození nábojů a šroubů
kola.

 Odstraňte předměty, které jsou zaražené ve
vzorku.

 Zkontrolujte poškození a tření kol a ohnutí
a praskliny rámu.

11. Zkontrolujte funkci klaksonu, světlometů,
ukazatelů a výstražných světel.

12. Zkontrolujte funkci hydraulického
regulačního ventilu.

13. Zkontrolujte tyto položky provozu sloupce:
 Pozvolné zvedání a spouštění
 Pozvolné otáčení nádoby
 Opotřebení nebo poškození řetězu
 Zvedací držáky a vidlice kvůli ohnutí

a poškození
14. Zkontrolujte funkci systému bezpečného

startu.

15. Zkontrolujte funkci brzdového pedálu.
16. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy.
17. Zkontrolujte správnou instalaci a funkci zadní

opěrky a horního krytu.
18. Zkontrolujte zámky vidlic.
19. Zkontrolujte praskliny, nalomení, ohnutí

a opotřebení vidlic.
20. Zkontrolujte sedadlo a bezpečnostní pás,

zda funguje a není poškozen.
21. Zkontrolujte, zda se neucpává jádro

chladiče.
 Pokud je na jádru chladiče prach nebo

nečistoty, může se motor přehřívat. Vyčistěte
jádro chladiče stlačeným vzduchem nebo
párou, abyste nedeformovali lopatky jádra.

22. Zkontrolujte barvu výfukového plynu po
zahřátí motoru.

 „Bezbarvý nebo namodralý“ výfukový plyn
znamená bezezbytkové spalování.

 „Černý“ výfukový plyn znamená nedostatečné
spalování a „Bílý“ výfukový plyn znamená
spalování chladicí kapaliny motoru.

VAROVÁNÍ:

 Výfukový plyn obsahuje škodlivé látky,
proto musíte v případě startování
v uzavřeném prostoru zajistit dostatečné
odvětrávání.

 Tato kontrola výfukového plynu se musí
provádět v otevřeném prostoru.
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KAŽDODENNÍ KONTROLA A 
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

Pokud při každodenní kontrole zjistíte ja-
koukoli závadu, informujte zodpovědnou
osobu a nepokračujte v práci do dokončení
oprav. Ohledně opravy se obraťte na auto-
rizovaného prodejce.

Pro bezpečný provoz a zajištění správných
provozních podmínek side shiftu a integrál-
ního side shiftu/polohovače vidlic nezapo-
mínejte provádět každodenní kontroly
uvedené níže kromě kontrolních bodů v ka-
pitole „Každodenní údržba a prohlídka“
výše v této příručce.

1. Zkontrolujte, zda na hydraulickém vedení
a válci side shiftu nedochází k únikům
oleje a uvolnění.

2. Zkontrolujte, že side shift a integrální side
shift/polohovač vidlic nejsou poškozeny
ani deformovány.

3. Vizuálně zkontrolujte montážní šroub
čelistí na tyči, nesmí být volný.

4. Několikrát zapněte side shift a integrální
side shift/polohovač vidlic, přičemž
zkontrolujte, zda fungují plynule bez
abnormálního hluku. Dále zkontrolujte, že
se integrovaný polohovač vidlic pohybuje
plynule bez zadrhávání.

 Maznice

Jednou týdně naneste mazivo na podvozek
(nebo každých 250 hodin) na maznice
v objímce shift finger bar. V náročných
podmínkách je nutno mazat častěji. 

Side shift
Integrální side shift/polohovač vidlic Bolzoni nebo ELM

MOM8813EU
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DOPLŇOVÁNÍ PALIVA (nafta)

VAROVÁNÍ:

 Před doplňováním paliva nezapomeňte
vypnout motor.

 Ujistěte se, že v blízkosti motoru není
žádný oheň ani hořlavé předměty.  Do
vozů s naftovými motory používejte jen
dieselové palivo.

Plnicí hrdlo se nachází na karoserii vlevo vza-
du.

Při doplňování paliva zkontrolujte štítek
a nepoužívejte omylem nesprávný typ paliva.
Otočte víčko paliva doleva a odstraňte je.

Pokud má víčko paliva volitelný zámek a klíč,
zasuňte klíček do otvoru na víčku paliva
a otočte jím doprava pro zamčení nebo doleva
pro odemčení. 

Po doplnění paliva otočte víčkem paliva dopra-
va, aby alespoň dvakrát zacvaklo. 

UPOZORNĚNÍ:

 Nepoužívejte palivo, které bylo dlouho
uskladněno. Takové palivo může mít ne-
gativní dopad na výkon motoru nebo
zkrátit jeho životnost kvůli přítomnosti
nečistot v palivu.

 Pokud palivo vyteče z plnicího hrdla, se-
třete je a důkladně vyčistěte oblast
u hrdla. 

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK 
S DIESELOVÝM MOTOREM
Dieselový motor smíte používat jen
s dieselovým palivem s cetanovým číslem
nejméně 42.
 Informace o doplňování LPG viz „MODEL

LPG“.

MOM1936
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1. HLADINA OLEJE V MOTORU
Pro kontrolu hladiny oleje vytáhněte měrku
hladiny, otřete ji a znovu ji zasuňte, znovu ji vy-
táhněte a zjistěte hladinu oleje.

Hladina by měla být ve správné oblasti.

Po kontrole hladiny oleje nezapomeňte vrátit
měrku oleje do původní polohy.

U motoru QD32 je měřidlo hladiny umístěno
na levé straně motoru.

MOM2402 MOM2386
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UPOZORNĚNÍ:

Nespouštějte motor, když je hladina moto-
rového oleje pod ryskou minimální hladiny
(nízká), motor by se mohl poškodit nebo
zadřít. Pokud je hladina motorového oleje
pod minimální ryskou (nízká), přilijte olej
plnicím otvorem, dokud olej nedosáhne
stanovené hladiny. 

POZNÁMKA:
Při kontrole motorového oleje je nutno být
na rovné ploše, než nastartujete motor,
a kontrolu provádějte nejméně 5 minut po
zastavení motoru. DOPLŇOVÁNÍ MOTOROVÉHO 

OLEJE
1. Pro doplňování nádrže motorového oleje

motorovým olejem sejměte plnicí víčko
a pomalu nalijte originální motorový olej do
nádrže při průběžné kontrole hladiny oleje
měrkou, dokud olej nedosáhne stanovené
hladiny oleje.

UPOZORNĚNÍ:

 Motorový olej nalévejte do plnicího hrdla
opatrně, aby se neznečistil prachem
a cizími látkami. Pokud se rozlije, oka-
mžitě jej setřete.

 Ujistěte se, že je plnicí hrdlo oleje utaže-
né. Pokud není dostatečně utažené, mo-
hou nastat problémy s motorem.

2. Pět minut po doplnění motorového oleje
zkontrolujte měrkou oleje, zda je hladina
oleje mezi horní (H) a spodní mezí (L). 

3. Plnicí víčko a měrku hladiny oleje vraťte
zpět do původní polohy. 

MOM2403 MOM2223
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2. HLADINA CHLADICÍ KAPALINY 
MOTORU

Vizuálně zkontrolujte množství chladicí kapali-
ny v nádrži, když je motor studený. Pokud je
hladina chladicí kapaliny pod ryskou „MIN“,
sejměte víčko plnění a dolijte chladicí kapalinu
až po dosažení hladiny „MAX“. Pokud je nádrž
prázdná, zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
v chladiči. Pokud je v chladiči nedostatek chla-
dicí kapaliny, nalijte chladicí kapalinu do chla-
diče až po víčko a nalijte ji také do nádrže až
po rysku „MAX“. 

Pokud je nutné opakovaně dolévat chladicí ka-
palinu, měli byste nechat chladicí systém
zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

VAROVÁNÍ:

 Nikdy nesnímejte víčko chladiče, když je
motor horký. Vysokotlaká kapalina uni-
kající z chladiče může způsobit vážné po-
páleniny.

 Kolem víčka omotejte silný hadr
a opatrně sejměte víčko tak, že jím otočí-
te o čtvrt otočky, aby mohl nahromaděný
tlak uniknout. Poté, co všechno syčení,
pára a vytékání skončí, pomalu odšrou-
bujte celé víčko.

VÝMĚNA CHLADICÍ KAPALINY 
MOTORU
1. Otevřete víčko chladiče a výpustný ventil

pro odčerpání chladicí kapaliny. Pak
chladicí soustavu propláchněte.

2. Opatrně zavřete výpustný kohout.

3. Naplňte chladič novou chladicí kapalinou
až po plnicí otvor. Naplňte nádrž až po
rysku „MAX“. Pak nasaďte víčko chladiče.

4. Spusťte motor na normální provozní
teplotu podle ukazatele na palubní desce.

5. Vypněte motor a poté, co se zcela ochladí,
nalijte chladicí kapalinu až po hrdlo.
Naplňte nádrž.

MOM1098 MOM1099
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DOPLŇOVÁNÍ CHLADICÍ 
KAPALINY MOTORU
1. Nalijte chladicí kapalinu motoru do nádrže.

2. Sejměte plnicí víčko nádrže. 

3. Pokud je nádrž prázdná, současně doplňte
chladič a nádrž chladicí kapalinou. Pro
doplnění chladicí kapaliny do chladiče
sejměte nejprve kryt chladiče a pak
pomalu otočte víčko chladiče zabalené do
hadru. Po demontáži víčka chladiče
naplňte chladič chladicí kapalinou.

4. Po doplnění chladicí kapaliny utáhněte
víčko plnění nádrže a víčko chladiče.

VAROVÁNÍ:

Předcházejte popálení, tak se nepokoušej-
te měnit chladicí kapalinu, když je motor
horký.

POZNÁMKA:
Správný poměr míšení nemrznoucího roz-
toku s chladicí kapalinou najdete v
strana 84.

UPOZORNĚNÍ:

 Chladicí kapalina s dlouhou životností
může poškodit povrchovou vrstvu. Po-
kud se dostane do kontaktu s povrchem,
smyjte ji vodou.

 Dbejte na to, abyste použili chladicí ka-
palinu s dlouhou životností specifikova-
nou pro tento vozík. Pokud byste použili
jinou chladicí kapalinu, nemohl by být za-
ručen chladicí účinek a antikorozní ošet-
ření.

 Nedoplňujte chladicí kapalinu nad rysku
„FULL“ na nádrži. Pokud přesáhne rysku
„FULL“, může po zahřátí motoru vystřík-
nout. Opatrně doplňte chladicí kapalinu
tak, abyste ji neznečistili cizími látkami.

3. HLADINA BRZDOVÉ KAPALINY
Zkontrolujte, zda je hladina brzdové kapaliny v
nádrži brzdové kapaliny ve správném rozpětí.
Pokud je hladina pod ryskou „MIN“, doplňte
nádrž brzdovou kapalinou (originální brzdová
kapalina). Zároveň prozkoumejte vnější stranu
a obvod nádrže, zda nedochází k úniku brzdo-
vé kapaliny.

MOM1940 MOM1646
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VAROVÁNÍ:

 Používejte jen brzdovou kapalinu DOT3
(F.M.V.S.S. č. 116).

 Pokud zjistíte únik brzdové kapaliny,
okamžitě to ohlaste správci vozu za úče-
lem provedení řádných opatření nebo
kontaktujte autorizovaného prodejce,
aby provedl prohlídku a opravu. Nepou-
žívejte však vůz, dokud není zcela opra-
ven. 

 Pokud byste použili jinou brzdovou ka-
palinu než doporučenou pro tento vozík
nebo byste použili starou brzdovou ka-
palinu, mohlo by dojít ke zhoršení výko-
nu a nehodě. Dávejte pozor, abyste
takovou kapalinu nepoužívali.

 Dávejte pozor, aby brzdová kapalina ne-
přišla do kontaktu s povrchovou vrstvou,
tato kapalina ji poškozuje. 

 Při doplňování nádrže brzdové kapaliny
brzdovou kapalinou nesměšujte prach
a cizí předměty s kapalinou.

 Pokud se zvýší spotřeba brzdové kapaliny,
okamžitě to ohlaste správci vozu za účelem
řádných opatření nebo kontaktujte autori-
zovaného prodejce kvůli prohlídce.

3. DOPLŇOVÁNÍ BRZDOVÉ 
KAPALINY

Otočte víčko nádrže brzdové kapaliny doleva
a sejměte je, pak opatrně nalijte brzdovou ka-
palinu (originální brzdovou kapalinu) do nádr-
že až po rysku „MAX“.

VAROVÁNÍ:

 Při doplňování nádrže brzdové kapaliny
brzdovou kapalinou nesměšujte prach
a cizí předměty s kapalinou.

 Pokud byste použili jinou brzdovou ka-
palinu než doporučenou pro tento vozík
nebo byste použili starou brzdovou ka-
palinu, mohlo by dojít ke zhoršení výko-
nu a nehodě. Dávejte pozor, abyste
takovou kapalinu nepoužívali.

 Dávejte pozor, aby brzdová kapalina ne-
přišla do kontaktu s povrchovou vrstvou,
tato kapalina jej poškozuje. Pokud brzdo-
vá kapalina přijde do styku s povrchovou
vrstvou, okamžitě ji setřete, aby na po-
vrchu žádná kapalina nezůstala.

 Pokud se zvýší spotřeba brzdové kapali-
ny, okamžitě to ohlaste správci vozu za
účelem řádných opatření nebo kontaktujte
autorizovaného prodejce kvůli prohlídce.

4. DOPLŇOVÁNÍ ELEKTROLYTU
Otevřete horní panel a zkontrolujte hladinu
elektrolytu v každém článku.

DOPLŇOVÁNÍ ELEKTROLYTU
Pokud je elektrolytu (kapaliny v akumulátoru)
nedostatek, sejměte víčka z baterie a opatrně
doplňte příslušné články destilovanou vodou,
dokud hladina kapaliny nedosáhne „HORNÍ
ÚROVNĚ“, aniž by došlo ke znečistění kapali-
ny prachem a cizími látkami. 
Zároveň vizuálně zkontrolujte skříň baterie kvůli
prasklinám nebo poškození. Pokud objevíte ško-
dy, okamžitě vyměňte baterii za novou.
Po doplnění baterie destilovanou vodou pevně
utáhněte příslušná víčka. Pokud elektrolyt vyte-
če ven, umyjte jej vodou a setřete vlhký povrch. 

MOM1942
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VAROVÁNÍ:

 Jelikož baterie produkuje výbušný vodí-
kový plyn, manipulujte s ním na místě,
kde nejsou žádné hořlavé zdroje nebo
otevřený plamen.

 Nedovolte osobám bez znalostí
o bateriích a o manipulaci s nimi kontro-
lovat nebo provádět údržbu baterie.

 Jelikož elektrolyt obsahuje kyselinu síro-
vou, je nutné používat správná ochranná
oblečení (brýle, gumové rukavice atd.).
Zabraňte kontaktu elektrolytu s očima,
pokožkou či oděvy, jinak může způsobit
slepotu, popálení nebo poškození oděvů.
Pokud dojde ke kontaktu elektrolytu
s částí těla, okamžitě jej smyjte dostateč-
ným množstvím chladné vody. Pokud
elektrolyt zasáhne oči, okamžitě je vy-
pláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud elektrolyt omylem spolknete, oka-
mžitě vypijte velké množství chladné
vody a vyhledejte co nejdříve lékařskou
pomoc. 

 Pokud elektrolyt vytéká nebo prosakuje
z baterie, okamžitě jej neutralizujte ne-
utralizátorem kyselin (soda bikarbona,
hydroxid vápenatý, uhličitan sodný atd.)
a pak jej smyjte dostatečným množstvím
vody, aby nedošlo ke korozi podlahy
nebo součástek. 

 Na baterii nepokládejte nic kovového,
jako je nářadí. Pokud kov přijde do styku
se svorkou, může způsobit zkrat, ale
i popálení nebo výbuch, protože vodíko-
vý plyn z baterie se může vznítit od jiskry
vzniklé zkratem.

 Jednou týdně kontrolujte hladinu kapali-
ny, aby v baterii nechyběl elektrolyt. Po-
kud baterii používáte s nedostatkem
elektrolytu, může explodovat. Když dopl-
ňujete baterii elektrolytem, nelijte kapali-
nu přes značku „HORNÍ HLADINA“. 

 Pokud používáte baterii s elektrolytem
pod ryskou „SPODNÍ HLADINA“, můžete
tím zkrátit životnost baterie a způsobit
explozi baterie, jelikož nedostatek elekt-
rolytu podporuje zhoršení kvality vnitř-
ních součástí baterie.

 Dávejte pozor, abyste neotírali vršek ba-
terie suchým hadrem, nezakrývejte bate-
rii vinylem a neoprašujte baterii, jelikož
tím můžete způsobit statickou elektřinu
a případně způsobit explozi baterie.

 Nedotýkejte se baterie nabitým tělesem,
jinak může dojít k explozi baterie kvůli
vznícení od statické elektřiny.

UPOZORNĚNÍ:

Když dojde k odpojení kabelu baterie, čas
a datum se resetují (například při vyměňo-
vání baterie). Znovu nastavte čas a datum.
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5. HLADINA KAPALINY 
AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

1. Vypněte motor po cca 10 minutách
volnoběhu.

2. Otevřete horní panel a zkontrolujte, zda
nedochází k úniku kapaliny automatické
převodovky. Pak vytáhněte měrku hladiny
a otřete špičku měrky čistým hadrem. 

3. Měrku hladiny zcela zasuňte a zase ji
pomalu vytáhněte.

4. Ujistěte se, že kapalina ulpívající na špičce
měrky není příliš opotřebená, nemění
barvu a neobsahuje cizí látky, dále
zkontrolujte, zda je ve správném rozpětí. 

5. Pokud je kapaliny nedostatek, doplňte
automatickou převodovku specifikovanou
kapalinou, aby měrka udávala správnou
hladinu.

UPOZORNĚNÍ:

 Nepoužívejte vůz s nedostatečným
množstvím kapaliny automatické převo-
dovky, protože by vůz nemusel být scho-
pen pohybu.

 Pokud je převodovková kapalina extrém-
ně opotřebená, zbarvená nebo obsahuje
cizí látky, okamžitě to ohlaste svému
nadřízenému nebo požádejte o prohlídku
autorizovaného prodejce.

DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY 
AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
Kapalina automatické převodovky se může
přidat přes otvor měrky hladiny. Zkontrolujte
měrkou hladiny hladinu kapaliny, nalijte origi-
nální kapalinu Matic Fluid (viz „SPECIFIKACE
OLEJŮ / MAZÁNÍ“ na straně 135) do otvoru
měrky hladiny, dokud není hladina kapaliny ve
správném rozpětí.

UPOZORNĚNÍ:

 Nepoužívejte jsou převodovkovou kapali-
nu než tu, jaká je specifikovaná. Jinak by
to mohlo způsobit závadu v měniči mo-
mentu. Nezapomeňte naplnit automatic-
kou převodovku doporučeným množstvím
originální kapaliny Matic Fluid (viz „SPE-
CIFIKACE OLEJŮ / MAZÁNÍ“ na
straně 135).

 Dávejte pozor, aby se do převodovkové
kapaliny během doplňování nedostal
prach nebo cizí látky.

MOM2380
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6. HYDRAULICKÝ OLEJ
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži na hydrau-
lický olej.

1. Po vizuální kontrole těsnosti oleje otočte
víčko plnicího hrdla na pravé straně
sedadla obsluhy a sejměte je.

2. Setřete měrku hladiny připojenou k víčku
čistým hadrem. Zasuňte čistou měrku
hladiny do filtru hydraulického oleje
(nenašroubovávejte měrku) a znovu ji
vytáhněte.

3. Pokud hladina oleje, kterou lze
zkontrolovat na měrce, je mezi dvěma
ryskami vyznačenými na měrce, je
množství hydraulického oleje normální.

8. ODLUČOVAČ VODY

Vypouštění vody z oddělovače vody 
(vysokozdvižný vůz s dieselovým 
motorem)
Pokud se rozsvítí kontrolka palivového filtru,
když je motor zapnutý, vypusťte veškerou
vodu z palivového filtru. Postupujte následují-
cím způsobem:

1. Pod palivový filtr umístěte nádobu.

2. Povolte šroub podpěry vypouštění vody a
výpustný kohout o 4 až 5 otoček pro
vypuštění vody.

3. Po úplném vypuštění vody utáhněte šroub
podpěry vypouštění vody a výpustný
kohout.

Vzduchový filtr (vznětový motor)
Při doplňování prázdné palivové nádrže a/
nebo vypouštění vody z oddělovače vypusťte
vzduch z palivové soustavy. Postupujte násle-
dovně:
Hýbejte nasávacím čerpadlem nahoru a dolů,
dokud z odvzdušňovacího šroubu nepřestane
vytékat palivo s bublinami vzduchu.

7. KONTROLA OBLASTI KOLEM 
PALIVOVÉ NÁDRŽE

Při každodenním postupu před provozem vy-
sokozdvižného vozu kontrolujte i oblast kolem
palivové nádrže.
 Kontrolujte kapky paliva na zemi pod

zaparkovaným vozem.
 Kontrolujte únik paliva u výpustné zátky

palivové nádrže (pod levým rámem).
 Zkontrolujte únik paliva na spoji palivové

nádrže hrdla palivové nádrže (horní strana
levého rámu).

 Kontrolujte únik paliva v místě měrky paliva
(horní strana levého rámu).

Pokud zjistíte jakýkoli z výše uvedených stavů,
ukončete okamžitě používání vozu a kontak-
tujte autorizovaného prodejce.

MOM1944 MOM1655
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9. KOLA A PNEUMATIKY
Udržujte správný tlak pneumatiky pravidelnou
kontrolou přesným manometrem.

Pneumatiky hustěte na správný tlak podle po-
třeby.

MOM1832

Štítek s tlaky pneumatik
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Tlak pneumatik: kg/cm2 (kPa, bar, psi)

POZNÁMKA:
U radiálních pneumatik jsou nezbytné zvláštní disky.
Obraťte se na svého prodejce.

VAROVÁNÍ:

Není-li tlak pneumatiky správný, může to vést k prasknutí nebo předčasnému opotřebení pneumatiky.

1,5 tuny, 1,75 tuny 2,0 tuny, 2,5 tuny 3,0 tuny, 3,2 tuny

Velikost pneumatik Tlak pneumatik Velikost pneumatik Tlak pneumatik Velikost pneumatik Tlak pneumatik

SIN 6.50-10-14PR 9,18 (900, 9,0, 131) 7.00-12-14PR 9,18 (900, 9,0, 131) 28 × 9-15-14PR 9,18 (900, 9,0, 131)

DBL 6.50-10-14PR 9,18 (900, 9,0, 131) 7.00-12-14PR 9,18 (900, 9,0, 131) 28 × 9-15-14PR 9,18 (900, 9,0, 131)

ŠIROKÉ SIN 27 × 10-12-14PR 7,14 (700, 7,0, 102)

RAD 6.50 R10 10,2 (1000, 10,0, 145) 7.00 R12 10,2 (1000, 10,0, 145) 28 × 9 R15 10,2 (1000, 10,0, 145)

STRG
J 5,00-8-8PR 9,18 (900, 9,0, 131) 6.00-9-10PR 9,18 (900, 9,0, 131) 6.50-10-14PR 9,18 (900, 9,0, 131)

R 5.00 R8 10,2 (1000, 10,0, 145) 6.00 R9 10,2 (1000, 10,0, 145) 6.50 R10 10,2 (1000, 10,0, 145)
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VYPOUŠTĚNÍ DEHTU Z 
ODPAŘOVAČE (vůz s LPG 
motorem)

UPOZORNĚNÍ:

Provádět smí jen školený a autorizovaný
pracovník.

Výparník je přístroj používaný při provozu LPG
pro kontrolu a redukci tlaku paliva v LPG ná-
době a k regulaci vypařování. Při vypařování
vzniká dehet (lepkavá kapalina), který se hro-
madí ve výparníku. 

Když nebo pokud je nahromadění dehtu příliš
vysoké, mohou být negativně ovlivněny hladi-
ny emisí a seřízení volnoběhu. Dehet je nutno
vypustit z výparníku nejméně jednou měsíčně.

1. Proces vypouštění dehtu lze provádět
pouze s motorem při provozní teplotě
(zahřátý).

2. Vypněte (zavřete) LPG nádobu, vypusťte
ventil (červený) a nechte běžet na
volnoběh.

3. Přepněte klíček zapalování do polohy
OFF.

4. Poté, co otočíte klíček pro otevření horního
panelu, sestupte z vozu. Viz „Horní panel“
na straně 81.

5. Na výstup přiložte hadr pro sebrání dehtu.

6. U zátkového (šroubového) typu pomalu
odšroubujte zátku.

7. Dehet začne kapat. Až přestane, je proces
skončený.

8. Upevněte výpustnou zátku (šroub). Pokud
se dehet dostane do kontaktu s karosérií
nebo okolím, pečlivě jej setřete hadříkem.

9. Zavřením horního panelu dokončíte práci.

VAROVÁNÍ:

Nedotýkejte se výparníku ani přilehlých
dílů s vysokou teplotou, mohlo by dojít
k popálení. Při obsluze výpustné zátky po-
užívejte vždy ochranné rukavice.

Zastavování
Vozidlo s LPG motorem:

Pro zastavení motoru otočte klíček zapalování
do polohy OFF.

MOM2410
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VÝMĚNA PNEUMATIKY
Přední pneumatika

1. Umístěte vůz na rovnou a pevnou plochu.

2. Nastartujte motor a zvedněte podvozek asi
o 100 mm (3,94 in).

3. Umístěte bloky za zadní kola, abyste
zabránili pohybu vysokozdvižného vozu.

4. Povolte matice kola o jednu nebo dvě
otočky směrem doleva.

5. Nakloňte sloupec zcela dozadu a pod
každou stranu vnějšího sloupce postavte
blok.

6. Nakloňte sloupec dopředu, dokud se
přední pneumatiky nezvednou od země.

VAROVÁNÍ:

Nepohybujte maticemi kol, dokud nejsou
přední pneumatiky nad zemí.

7. Podepřete vysokozdvižný vůz dalšími
bloky pod každou stranou předozadního
rámu dle ilustrace výše. Vypněte motor.

8. Sejměte matice kol a vyměňte přední
pneumatiku.

VAROVÁNÍ:

a. Při demontáži pneumatiky z ráfku ne-
snímejte šrouby a matice sady ráfku
před uvolněním vzduchu.

b. Ujistěte se, že bloky použité na pode-
pření vysokozdvižného vozu jsou pev-
né a složené vždy z jednoho kusu.

c. Nikdy nevstupujte pod vysokozdvižný
vůz podepřený bloky.

9. Nainstalujte zpět matice a dočasně je
utáhněte v pořadí uvedeném na ilustraci
výše.

10. Nikdy nevstupujte pod vysokozdvižný vůz
podepřený bloky.

11. Spusťte vysokozdvižný vůz tak, že
nakloníte sloupec zcela vzad. Vyjměte
bloky a pomalu spusťte vůz, dokud se
zadní kolo nedotkne země.

MOM1651a
Blok
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12. Utáhněte matice kol na stanovený moment
v křížové sekvenci. Viz tabulka „Utahovací
moment“ na strana 106.

13. Upravte tlak pneumatik na hodnotu
stanovenou v tabulce „Tlak pneumatik“ na
strana 100.
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Zadní pneumatika

POZNÁMKA:
Chcete-li vyměnit pneumatiku, obraťte se
na autorizovaného prodejce.

Pneumatika

1. Umístěte vůz na rovnou a pevnou plochu.

2. Zatáhněte ruční brzdu a umístěte bloky
před přední pneumatiky, aby nedošlo k
rozjetí vozu.

3. Umístěte zvedák pod výřez na spodní části
závaží dle ilustrace výše.

Ujistěte se, zda má hever kapacitu
nejméně 2/3 celkové hmotnosti vozu
dle instrukcí na štítku s číslem modelu.

4. Povolte matice kola o jednu nebo dvě
otočky směrem doleva.

VAROVÁNÍ:

Nepohybujte maticemi kol, dokud nejsou
zadní pneumatiky nad zemí.

5. Pomalu zvedejte vůz, dokud nejsou zadní
pneumatiky nad zemí, pak podepřete vůz
bloky vloženými pod každou stranu
zadního rámu dle ilustrace výše.

6. Sejměte matice kol a vyměňte zadní
pneumatiku.

VAROVÁNÍ:

a. Při demontáži pneumatiky z ráfku ne-
snímejte šrouby a matice sady ráfku
před uvolněním vzduchu.

b. Ujistěte se, že bloky použité na pode-
pření vysokozdvižného vozu jsou pev-
né a složené vždy z jednoho kusu.

c. Nikdy nevstupujte pod vysokozdvižný
vůz podepřený bloky.

7. Nainstalujte zpět matice a dočasně je
utáhněte v pořadí uvedeném na ilustraci
výše.

MOM1652a

Zvedák
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8. Vyjměte bloky a pomalu spusťte vůz,
dokud se zadní kolo nedotkne země. Pak
vyjměte zarážky i zvedák.

9. Utáhněte matice kol na stanovený moment
v křížové sekvenci. Viz tabulka „Utahovací
moment“ na strana 106.

10. Upravte tlak pneumatik na hodnotu
stanovenou v tabulce „Tlak pneumatik“ na
strana 100.
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Utahovací moment: Jednotka: N·m (kg-m)

: Šroub
: Matice

*1: Vnitřní kolo
*2: Matice vnějšího kola
*3: Matice náboje (vnější náboj)

Poznámky:

U modelu 3,0 t jsou pro instalaci šroubů náboje
nutné matice.

Model

Položka

Řada 1D1 Řada 1D2
1,5 t, 1,75 t 2,0 t, 2,5 t 3,0 t, 3,2 t

Model s 
pneumatic-
kými koly

Přední

Jediná 
pneuma-
tika

167 až 226
(17 až 23, 123 až 166)

246 až 294
(25 až 29, 182 až 

216)

441 až 588
(45 až 59, 326 až 

433)

Dvojitá 
pneuma-
tika

167 až 226
(17 až 23, 123 až 

166)*1

246 až 294
(25 až 29, 

182 až 216)*1

540 až 686
(55 až 69, 

399 až 505)*1
167 až 226

(17 až 23, 123 až 
166)*2

246 až 294
(25 až 29, 

182 až 216)*2

589 až 735
(60 až 74, 

435 až 542)*2

79 až 98
(8,1 až 9,9, 59 až 72)*2

246 až 294
(25 až 29, 

182 až 216)*3
—

Zadní strana 167 až 226
(17 až 23, 123 až 166)

167 až 226
(17 až 23, 123 až 166)

MOM2422
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11. KONTROLA KLAKSONU
Kontrolujte správnou funkci klaksonu.

11. KONTROLA SVĚTEL
 Ujistěte se, že se kontrolky rozsvítí po

zapnutí spínačů.
 Zkontrolujte výstražnou kontrolku na panelu

ukazatelů. Otočte klíček zapalování do
polohy „On“ a zkontrolujte, zda se všechny
kontrolky rozsvítí.

12. KONTROLA OVLÁDACÍ PÁKY 
„LIFT-TILT“

Zvyšte otáčky motoru a zkontrolujte správnou
funkci páky „LIFT-TILT“ následujícím způso-
bem.

Pomocí páky joysticku nebo mechanické ovlá-
dací páky se ujistěte, že vidlice jsou řádně
zvednuty, spuštěny nebo nakloněny dopředu a
dozadu.

Kontrolujte správné otáčky válců.

13. KONTROLA SLOUPCŮ A 
VIDLIC

Kontrolujte sloupec a vidlice, abyste zajistili
následující body.

a) Vidlice jsou zajištěny na správných
místech a nemají žádné praskliny a nejsou
ohnuté.

 Kontrolujte, zda vidlice nejsou ohnuté a
popraskané.

 Kontrolujte, zda vidlice nejsou popraskané a
deformované.

 Kontrolujte únik oleje z válců a potrubí.
 Kontrolujte správné otáčky válců.

b) Nedochází k úniku oleje u a na válcích pro
náklon a zvedání.

c) Kontrola ukotvení řetězu a čepů.

Kontrola řetězů
 Zkontrolujte praskliny nebo zlomené spoje a

kolíky na řetězech.
 Kontrolujte, zda ukotvení a čepy na řetězech

nejsou popraskané, opotřebené a
poškozené.
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14. PODVOZEK A KAROSÉRIE

15. BRZDOVÝ PEDÁL
Když je vznětový motor zapnutý a brzdový pe-
dál je plně stlačen, vzdálenost mezi norní plo-
chou pedálu a podlahou by měla být
nastavena na 80 mm (3,15 in) nebo více, po-
kud je síla brzdového pedálu 200 N (20,4 kg,
45 lb).

Když se tato vzdálenost blíží předepsanému
meznímu údaji, nechte brzdu seřídit
u autorizovaného prodejce.

VŮLE PEDÁLU
Standardní vůle pedálů je následující:

Jednotky: mm (palce)

16. PÁKA RUČNÍ BRZDY
Ujistěte se, že ruční brzda funguje správně po
zatažení a pak se vrátí do původní pozice.

Tažná síla v pozici uchopení:
167 až 225 N 
(17 až 23 kg, 37 až 51 lb)

MOM1105

Model Všechny modely

Brzdový pedál 1 až 3 (0,04 až 0,12)

MOM1657 MOM1658
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13. Zdvižný řetěz
Napětí zdvižného řetězu pravidelně kontroluj-
te. Nastavte úroveň vidlice do polohy 20 až
30 mm (0,79 až 1,18 in) od země a prstem
stiskněte střed zdvižného řetězu.

Odraz:
25 až 35 mm (0,98 až 1,38 in)

Pokud vůle není v uvedených mezích, nechte
řetěz seřídit u autorizovaného prodejce nebo
v jiném kvalifikovaném servisu.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nevkládejte nohu pod vidlici během
kontroly.

Promazávací body
Následující body pravidelně promazávejte
v souladu s tabulkou pravidelné údržby
a tabulku promazávání.

Sloupec
Na kov a těsnění naneste vrstvu maziva.

POZNÁMKA:
 Interval promazávání se bude lišit podle

provozních podmínek. Během měsíců,
kdy jsou náročné pracovní podmínky,
bude nutné promazávat součásti často.

 Při práci s vysokozdvižným vozíkem na-
neste vrstvu maziva na kontaktní plochu
zvedacího válce a vnitřní nebo vnější
sloupec.

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ MODRÉHO 
SVĚTLA (VOLITELNÉ)

Zkontrolujte, že je modré světlo správně na-
staveno, přičemž vezměte v úvahu následující
opatření.

MOM1659 MOM2109 MOM2226a

Obložení

2–2,5 m

4,5–5,5 m

MOM8832
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11. Pojistky
Pojistková skříň je instalována na levé straně
přístrojové desky pod sdruženým ukazatelem.
Než vyměníte vadnou pojistku, zkontrolujte a
opravte příčinu problému. Používejte pojistku
stanoveného výkonu, který je jasně uveden na
krytu pojistek.

Vzduchový filtr
1. Sejměte trojici svorek, které zadržují

pouzdro vzduchového filtru a opatrně
prvek vyjměte.

2. Vyčistěte prvek tak, že na něj poklepete
rukou nebo jej vyčistěte stlačeným
vzduchem směrem zevnitř ven.

3. Po vyčištění vizuálně prvek zkontrolujte,
je-li stále špinavý, vyměňte jej. 

UPOZORNĚNÍ:

Při čištění prvku vzduchového filtru vždy
používejte prachovou masku
a protiprachové brýle. 

POZNÁMKA:
Pro čištění používejte stlačený vzduch
s tlakem 686 kPa (6,86 bar, 7 kg/cm2,
100 psi) nebo menším.

MOM1662a

Pojistka

Kryt pojistkové 
skříně

LPG Diesel

MOM1953a

Svorka
Prvek
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HARMONOGRAM ÚDRŽBY

První údržba by měla být provedena 1 měsíc nebo 200 hodin po prvním použití vozíku (podle toho co nastane dříve). Viz interval s označením (1).
Pravidelnou údržbu provádějte po uplynutí stanovených měsíčních nebo hodinových intervalů podle toho, která situace nastane jako první.

POZNÁMKA:
V prostředí s vysokým obsahem prachu, nečistot nebo při náročném provozu je nezbytná častější údržba. Všechny níže uvedené prvky je nutno
udržovat tak, aby se splnily stanovené hodnoty systémů kontroly emisí. Neudržováním systémů by mohlo dojít ke ztrátě záruky.

I = Zkontrolovat. (Opravit či vyměnit podle nutnosti.) D = Vypustit R = Vyměnit A = Nastavit C = Vyčistit T = Dotáhnout, L = Promazat

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …

M
ot

or

M
az

án
í Těsnost a hladina oleje I I I I I I I I I I I … Vizuální

Olej R R R R R R R R R R R … Vyměnit
Olejový filtr R R R R R R R R R R R … Vyměnit

C
hl

ad
ic

í s
ys

té
m

Těsnost a hladina chladicí 
kapaliny I I I I I I I I I I I … Vizuální

Chladicí kapalina I R  …
Test / výměna 
nemrznoucí 

směsi
Chladicí ventilátor I I I I I I I I I I I … Vizuální
Hadice (těsnost/praskliny/
poškození) I I I I I I I I I I I … Vizuální

Chladič (poškození) I I I I I I I I I I I … Vizuální
Jádro chladiče (zanesené) C C C C C C C C C C C … Vyčistit
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M
ot

or

Pa
liv

ov
ý 

sy
st

ém

O
be

cn
é Únik paliva I I I I I I I I I I I … Vizuální

Poškození palivového vedení I I I I I I I I I I I … Vizuální

D
ie

se
l

Odlučovač vody                 D D D D D D D D D D D … Vypustit
Palivový filtr                 R  R  … Vyměnit

Volnoběh A  A  A  A  A  A … Měření / 
nastavení

LP
G

 

Montáž LPG válce I I I I I I I I I I I … Vizuální / pocit
Dehet v odpařovači D D D D D D D D D D D … Vypustit
Těleso filtru vstřikovače LPG C C  C C C … Vyčistit
Elektromagnetický ventil 
filtračního prvku LPG  R  R  … Vyměnit

Membrána odpařovače R  R  … Vyměnit

Tlak LPG A    A    A   … Měření / 
nastavení

Sy
st

ém
 

za
pa

lo
vá

ní
LP

G Zapalovací svíčky  R … Vyměnit

D
ie

se
l

Žhavicí svíčky I I I  I I I … Test / měření

O
be

cn
é

Prvek vzduchového filtru R    R   … Vyměnit
PCV ventil a hadice  I I  I I I … Vizuální

Vůle ventilů sání a výfuku A A A  A A A … Měření / 
nastavení

Řemen alternátoru / řemen 
ventilátoru (napnutí/praskliny) I I I I I I I I I I I … Vizuální kontrola 

/ kontrola napnutí
Motorové lože I I I I I I I I I I I … Vizuální

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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M
ot

or

Č
in

no
st Startování a hluk I I I I I I I I I I I … Test

Výfukový kouř I I I I I I I I I I I … Vizuální

El
ek

tr
ic

ká
 č

ás
t

Motor startéru I I I I I I I I I I I … Test
Alternátor I I I I I I I I I I I … Test
Akumulátor: upevnění, hladina 
a specifická hmotnost I I I I I I I I I I I … Vizuální / test

Kabeláž a konektory I I I I I I I I I I I … Vizuální
Ukostření I I I I I I I I I I I … Vizuální / test
Pojistky I I I I I I I I I I I … Vizuální
Relé I I I I I I I I I I I … Vizuální
Spínače I I I I I I I I I I I … Test
Světla (všechna) I I I I I I I I I I I … Test
Klakson / akustický signál I I I I I I I I I I I … Test
Měřidlo a ukazatele I I I I I I I I I I I … Test
Stěrače I I I I I I I I I I I … Vizuální / test

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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Ú
dr

žb
a 

po
dv

oz
ku

 a
ka

ro
sé

rie Př
ev

od
ov

ka

Hladina oleje v převodovce I  I  I  I  I  I … Vizuální
Únik oleje z převodovky I  I  I  I  I  I … Vizuální
Převodový olej R R R R R … Vyměnit 
Test mezních otáček a tlak oleje I I Test / měření
Hadice chladiče oleje (úniky / 
poškození) I I I I I I I I I I I … Vizuální

Univerzální kloub L L L  L  L L … Mazivo
Hladina oleje v diferenciálu I I I I I I I I I I I … Vizuální
Netěsnost diferenciálu I I I I I I I I I I I … Vizuální
Olej diferenciálu   R  R  … Vyměnit
Funkce jízdy vpřed/zpět I I I I I I I I I I I … Test
Nastavení pedálu pro nízkou 
rychlost I I I  I I I … Kontrola

Nastavení ventilu pro nízkou 
rychlost I I I  I I I … Kontrola

Př
ed

ní
 n

áp
ra

va Praskliny, deformace, atd. I I I I I I I I I I I … Vizuální
Montážní šrouby I I I I I I I I I I I … Vizuální
Únik oleje I I I I I I I I I I I … Vizuální
Vůle kola I I I I I I I I I I I … Test
Mazivo ložiska kola   R  R  … Vyměnit

Za
dn

í n
áp

ra
va

Vůle vpředu-vzadu I I I I I I I I I I I … Měřit
Silentbloky I I I I I I I I I I I … Vizuální
Vůle kola I I I I I I I I I I I … Test
Tažná tyč L L L L L L L L L L L … Mazivo
Mazivo ložiska kola   R  R  … Vyměnit
Hlavní čep L L L L L L L L L L L … Mazivo

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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Ú
dr

žb
a 

po
dv

oz
ku

 a
ka

ro
sé

rie

K
ol

a

Matice kola T T T T T T T T T T T … Vizuální / 
dotažení

Rám, boční kroužky a poškození 
kotouče kola I I I I I I I I I I I … Vizuální

Pneumatika: tlak, opotřebení, 
poškození a cizí materiály I I I I I I I I I I I … Vizuální / 

kontrola

Sy
st

ém
 ří

ze
ní

Funkce systému řízení I I I I I I I I I I I … Test
Montáž sloupku, orbitrolu, válce, 
trubic a hadic I I I I I I I I I I I … Vizuální

Únik (ventil, válec a orbitrol) I I I I I I I I I I I … Vizuální
Trubice a hadice (únik, upevnění, 
praskliny, poškození) I I I I I I I I I I I … Vizuální

Volant (pohyb a vůle) I I I I I I I I I I I … Test

Sy
st

ém
 b

rz
d

Funkce systému brzd I I I I I I I I I I I … Test
Brzdová kapalina (hladina a stav) I I I I I I I I I I I … Vizuální
Brzdová kapalina     R    R   … Vyměnit
Seřízení brzdového pedálu I I I  I I I … Kontrola
Gumičky pedálu I I I I I I I I I I I … Vizuální
Únik  I I I I I I I I I I I … Vizuální
Opotřebení brzdového obložení   I  I  … Vizuální
Čištění brzdového bubnu / 
obložení C  C  … Vyčistit

Brzdové potrubí a hadice 
(upevnění, praskliny, poškození) I I I I I I I I I I … Vizuální

Funkce / námaha ruční brzdy I I I I I I I I I I … Test / měření

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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Ú
dr

žb
a 

po
dv

oz
ku

 a
ka

ro
sé

rie

H
yd

ra
ul

ic
ký

 s
ys

té
m

Funkce hydraulického systému I I I I I I I I I I … Test
Hydraulický únik I I I I I I I I I I … Vizuální
Hladina hydraulického oleje I I I I I I I I I I … Vizuální
Výměna hydraulického oleje    R   R  … Vyměnit
Mikronový olejový filtr R  R  R  … Vyměnit
Filtr sání  C  C  … Vyčistit
Ovládací ventil (upevnění) I I I I I I I I I I … Vizuální 
Pohyb a zapojení pák I I I I I I I I I I … Test
Hydraulické hadice (praskliny, 
poškození a upevnění) I I I I I I I I I I … Vizuální

Upevnění válce pro zvedání 
a náklon I I I I I I I I I I … Vizuální

Čep válce náklonu L L L L L L L L L L … Mazivo
Zkontrolujte stav stíracích 
kroužků u všech válců. I I I I I I I I I I I … Vizuální

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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Ú
dr

žb
a 

po
dv

oz
ku

 a
ka

ro
sé

rie

Sl
ou

pe
c

Funkce sloupce I I I I I I I I I I … Test
Systém sloupce (poškození/
praskliny/opotřebení) I I I I I I I I I I … Vizuální

Překonání každé fáze I I I I I I I I I I … Měřit
Kolejnice sloupce L L L L L L L L L L … Mazivo
Válce sloupce / podvozku I I I I I I I I I I … Vizuální / test
Kovové podpěry L L L L L L L L L L … Mazivo
Kovové části L L L L L L L L L L … Mazivo
Opotřebení / napětí zvedacího 
řetězu I I I I I I I I I I … Měřit 

Upevnění přídavných zařízení I I I I I I I I I I … Vizuální
Přídavná zařízení L L L L L L L L L L … Mazivo
Zvedací řetězy L L L L L L L L L L … Promazání
Kladky hadice I I I I I I I I I I … Vizuální / test
Podpěra sloupce L L L L L L L L L L … Mazivo
Vidlice (opotřebení / poškození / 
praskliny) I I I I I I I I I I … Vizuální

O
be

cn
é

Bezpečnostní pás (funkce / 
poškození) I I I I I I I I I I … Test / vizuální

Štítek nosnosti 
(čitelný / správný) I I I I I I I I I I … Vizuální

Výstražné štítky (čitelné) I I I I I I I I I I … Vizuální
Horní ochrana (poškození / 
praskliny) I I I I I I I I I I … Vizuální

Obecné Všechny šrouby a matice I I I I I I I I I I … Vizuální

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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SCHÉMA HYDRAULICKÉHO OBVODU

Mechanický ovládací ventil
 Hydraulické tlakové čerpadlo
Filtr sání
 Nádoba
 Ovládací ventil
 Hlavní uvolňovací ventil
 Zdvižný ventil
Ventil náklonu
 Elektromagnetický ventil zámku zdvihu
 Ventil zámku zdvihu
 Ventil zařízení (volitelný)
 Zdvihací válec
 Sklopný válec
 Ventil regulace průtoku 
(integrovaný ve zvedací části, pouze MC)
 Spodní bezpečnostní ventil
 Mikronový filtr
 Nádrž hydraulické kapaliny
 Ventil
 Volant
 Elektromagnetický ventil naklonění (volitelný)
 Elektromagnetický ventil vykládání
 Ventil vykládání

HDT0203LEU

Motor
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SCHÉMA HYDRAULICKÉHO 
OBVODU
Ovládací ventil joysticku

 Hydraulické čerpadlo
 Filtr sání
 Válec posilovače řízení
 Ovládací ventil
 Zdvižný ventil
 Ventil náklonu
 Ventil zařízení (volitelný)
 Zdvihací válec
 Sklopný válec
 Ventil regulace průtoku
 Spodní bezpečnostní ventil
 Mikronový filtr
 Nádrž hydraulické kapaliny
 Ventil posilovače řízení
 Elektromagnetický ventil naklonění (volitelný)
 C1 / elektromagnetický ventil vykládání

HDM0236EU

Motor
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SCHÉMA HYDRAULICKÉHO 
OBVODU
Integrální polohovač vidlic Bolzoni (volitelný) Side shift (volitelný)

MOM0003EU MOM0004EU
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SCHÉMA HYDRAULICKÉHO 
OBVODU
Integrální polohovač vidlic ELM (volitelný)

MOM0005EU

Umístění vidlic Side shift

Sloupec vozíku

Ventil side shiftu

Nádoba Nádoba
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MODEL S MOTOREM LPG (ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ), TYP S MECHANICKÝM ŘÍZENÍM
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P_84-P157_24000GJ00C_05_20
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MODEL S MOTOREM LPG (ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ), TYP S PRSTOVÝM OVLÁDÁNÍM
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P_84-P157_24000GJ00A_05_20
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MODEL S NAFTOVÝM MOTOREM, TYP S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM

BCM0254
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MODEL S NAFTOVÝM MOTOREM, TYP S PRSTOVÝM OVLÁDÁNÍM

BCM0255
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KLIMATIZACE (ROSTI) 1D1/1D2 (VOLITELNÁ)

 

BCM0256EU
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INDIKÁTOR LED SVĚTEL 
(VOLITELNÝ)

mom0011eu
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MODRÉ SVĚTLO (VOLITELNÉ)
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PARAMETRY

Hlavní parametry vozíku
Řada 1D1

Model P1D1A15LQ
Standard

Y1D1A15Q
Standard

P1D1A18LQ
Standard

Y1D1A18Q
StandardPoložka

Nosnost kg (lb) 1500 (3000) 1500 (3000) 1750 (3500) 1750 (3500)

Střed nákladu mm (in) 500 (19,7) 500 (19,7) 500 (19,7) 500 (19,7)

Maximální výška vidlice mm (in) 3000 (118,1) 3000 (118,1) 3000 (118,1) 3000 (118,1)

Volný zdvih mm (in) 150 (5,9) 150 (5,9) 155 (6,1) 155 (6,1)

Úhel náklonu
Dopředu stupně 6 6 6 6

Dozadu stupně 12 12 12 12

Celková délka (bez délky vidlic) mm (in) 3360 (132,3) 3360 (132,3) 3400 (133,9) 3400 (133,9)

Celková šířka mm (in) 1080 (42,5) 1080 (42,5) 1080 (42,5) 1080 (42,5)

Celková výška

Sloupec (spuš-
těný) mm (in) 1995 (78,5) 1995 (78,5) 1995 (78,5) 1995 (78,5)

Sloupec (rozta-
žený) se zadní 
opěrou

mm (in) 3945 (155,3) 3945 (155,3) 3945 (155,3) 3945 (155,3)

Horní ochrana mm (in) 2115 (83,3) 2115 (83,3) 2115 (83,3) 2115 (83,3)

Rozvor mm (in) 1415 (55,7) 1415 (55,7) 1415 (55,7) 1415 (55,7)

Přední přesah mm (in) 400 (15,7) 400 (15,7) 405 (15,9) 405 (15,9)

Přední vzorek mm (in) 890 (35,0) 890 (35,0) 890 (35,0) 890 (35,0)

Zadní vzorek mm (in) 900 (35,4) 900 (35,4) 900 (35,4) 900 (35,4)

Minimální poloměr zatáčení Vnější mm (in) 1970 (77,6) 1970 (77,6) 2000 (78,7) 2000 (78,7)

Délka vidlic (standardní) mm (in) 1100 (43,3) 1100 (43,3) 1100 (43,3) 1100 (43,3)

Vidlice (šířka x tloušťka) mm (in) 100 x 35 (3,9 x 1,4) 100 x 35 (3,9 x 1,4) 100 x 40 (3,9 x 1,6) 100 x 40 (3,9 x 1,6)

Světlá výška
Pod sloupcem mm (in) 115 (4,5) 115 (4,5) 115 (4,5) 115 (4,5)

Pod rámem mm (in) 145 (5,7) 145 (5,7) 145 (5,7) 145 (5,7)



132

Řada 1D1
Model P1D1A15LQ

Standard
Y1D1A15Q
Standard

P1D1A18LQ
Standard

Y1D1A18Q
StandardPoložka

Rychlost zvedání

Zvedání 2W
Plný náklad mm/s (FPM) 580 (114,2) 590 (116,1) 580 (114,2) 590 (116,1)
Bez zatížení mm/s (FPM) 630 (124,0) 650 (128) 630 (124,0) 650 (128)

Zvedání 2F
Plný náklad mm/s (FPM) 530 (104,3) 550 (108,3) 530 (104,3) 550 (108,3)
Bez zatížení mm/s (FPM) 590 (116,1) 600 (118,1) 590 (116,1) 600 (118,1)

Zvedání 3F
Plný náklad mm/s (FPM) 570 (112,2) 550 (108,3) 570 (112,2) 550 (108,3)
Bez zatížení mm/s (FPM) 590 (116,1) 600 (118,1) 590 (116,1) 600 (118,1)

Zvedání 3V
Plný náklad mm/s (FPM) 530 (104,3) 550 (108,3) 530 (104,3) 550 (108,3)
Bez zatížení mm/s (FPM) 550 (108,2) 590 (116,1) 550 (108,2) 590 (116,1)

Rychlost spouš-
tění

Zvedání 2W
Plný náklad mm/s (FPM) 520 (102,3) 520 (102,3) 520 (102,3) 520 (102,3)
Bez zatížení mm/s (FPM) 520 (102,3) 520 (102,3) 520 (102,3) 520 (102,3)

Zvedání 2F
Plný náklad mm/s (FPM) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 310 (61,0) 310 (61,0) 310 (61,0) 310 (61,0)

Zvedání 3F
Plný náklad mm/s (FPM) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 370 (72,8) 370 (72,8) 370 (72,8) 370 (72,8)

Zvedání 3V
Plný náklad mm/s (FPM) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 370 (72,8) 370 (72,8) 370 (72,8) 370 (72,8)

Jízdní rychlost Dopředu
Plný náklad km/h (MPH) 18,5 (11,5) 18 (11) 18,5 (11,5) 18 (11)
Bez zatížení km/h (MPH) 18,5 (11,5) 18 (11) 18,5 (11,5) 18 (11)

Tažná síla
Plný náklad (jízda) N (kg, lb) 15300 (1560, 3439) 16700 (1703, 3754) 15300 (1560, 3439) 16700 (1703, 3754)
Bez zatížení N (kg, lb) 9100 (928, 2045) 9900 (1009, 2225) 9100 (928, 2045) 9900 (1009, 2225)

Stoupavost
Plný náklad (jízda) tanθ (%) 39 38 35 38
Bez zatížení tanθ (%) 23 23 20 20

Hmotnost vozu (bez zatížení) kg (lb) 2625 (5788) 2765 (6097) 2845 (6273) 2985 (6582)

M
O

TO
R

Model GK21 QD32 GK21 QD32
Objem válců cm3 (cu in) 2065 (126,01) 3153 (192,40) 2065 (126,01) 3153 (192,40)
Jmenovitý výkon kW (HP)/ot./min 41,5 (56,4)/2700 36 (48)/2150 41,5 (56,4)/2700 36 (48)/2150
Jmenovitý moment N⋅m (ft-lb)/ot/min 151 (111)/2400 162 (119)/1800 151 (111)/2400 162 (119)/1800
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Řada 1D2

Model U1D2A20LQ
Standard

Y1D2A20Q
Standard

U1D2A25LQ
Standard

Y1D2A25Q
StandardPoložka

Nosnost kg (lb) 2000 (4000) 2000 (4000) 2500 (5000) 2500 (5000)

Střed nákladu mm (in) 500 (19,7) 500 (19,7) 500 (19,7) 500 (19,7)

Maximální výška vidlice mm (in) 3000 (118,1) 3000 (118,1) 3000 (118,1) 3000 (118,1)

Volný zdvih mm (in) 155 (6,1) 155 (6,1) 155 (6,1) 155 (6,1)

Úhel náklonu
Dopředu stupně 6 6 6 6

Dozadu stupně 12 12 12 12

Celková délka (bez délky vidlic) mm (in) 3630 (142,9) 3630 (142,9) 3705 (145,9) 3705 (145,9)

Celková šířka mm (in) 1155 (45,5) 1155 (45,5) 1155 (45,5) 1155 (45,5)

Celková výška

Sloupec (spuš-
těný) mm (in) 1995 (78,5) 1995 (78,5) 1995 (78,5) 1995 (78,5)

Sloupec (rozta-
žený) se zadní 
opěrou

mm (in) 4045 (159,3) 4045 (159,3) 4045 (159,3) 4045 (159,3)

Horní ochrana mm (in) 2130 (83,9) 2130 (83,9) 2130 (83,9) 2130 (83,9)

Rozvor mm (in) 1650 (65,0) 1650 (65,0) 1650 (65,0) 1650 (65,0)

Přední přesah mm (in) 455 (17,9) 455 (17,9) 455 (17,9) 455 (17,9)

Přední vzorek mm (in) 965 (38,0) 965 (38,0) 965 (38,0) 965 (38,0)

Zadní vzorek mm (in) 975 (38,4) 975 (38,4) 975 (38,4) 975 (38,4)

Minimální poloměr zatáčení Vnější mm (in) 2190 (86,2) 2190 (86,2) 2250 (88,6) 2250 (88,6)

Délka vidlic (standardní) mm (in) 1100 (43,3) 1100 (43,3) 1100 (43,3) 1100 (43,3)

Vidlice (šířka x tloušťka) mm (in) 100 x 40 (3,9 x 1,6) 100 x 40 (3,9 x 1,6) 100 x 40 (3,9 x 1,6) 100 x 40 (3,9 x 1,6)

Světlá výška
Pod sloupcem mm (in) 115 (4,5) 115 (4,5) 115 (4,5) 115 (4,5)

Pod rámem mm (in) 165 (6,5) 165 (6,5) 165 (6,5) 165 (6,5)
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Řada 1D2
Model U1D2A20LQ

Standard
Y1D2A20Q
Standard

U1D2A25LQ
Standard

Y1D2A25Q
StandardPoložka

Rychlost zvedání

Zvedání 2W
Plný náklad mm/s (FPM) 620 (122,0) 620 (122,0) 620 (122,0) 620 (122,0)
Bez zatížení mm/s (FPM) 700 (137,8) 660 (129,9) 700 (137,8) 660 (129,9)

Zvedání 2F
Plný náklad mm/s (FPM) 620 (122,0) 610 (120,1) 620 (122,0) 610 (120,1)
Bez zatížení mm/s (FPM) 670 (131,9) 660 (129,9) 670 (131,9) 660 (129,9)

Zvedání 3F
Plný náklad mm/s (FPM) 620 (122,0) 600 (118,1) 620 (122,0) 600 (118,1)
Bez zatížení mm/s (FPM) 660 (129,9) 650 (127,9) 660 (129,9) 650 (127,9)

Zvedání 3V
Plný náklad mm/s (FPM) 580 (114,2) 560 (110,2) 580 (114,2) 560 (110,2)
Bez zatížení mm/s (FPM) 650 (127,9) 610 (120,1) 650 (127,9) 610 (120,1)

Rychlost spouš-
tění

Zvedání 2W
Plný náklad mm/s (FPM) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4)
Bez zatížení mm/s (FPM) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4)

Zvedání 2F
Plný náklad mm/s (FPM) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 300 (59,0) 300 (59,0) 300 (59,0) 300 (59,0)

Zvedání 3F
Plný náklad mm/s (FPM) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 300 (59,0) 300 (59,0) 300 (59,0) 300 (59,0)

Zvedání 3V
Plný náklad mm/s (FPM) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5) 480 (94,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 300 (59,0) 300 (59,0) 300 (59,0) 300 (59,0)

Jízdní rychlost Dopředu
Plný náklad km/h (MPH) 19 (12) 18 (11) 19 (12) 19 (12)
Bez zatížení km/h (MPH) 19 (12) 18 (11) 19 (12) 19 (12)

Tažná síla
Plný náklad (jízda) N (kg, lb) 18500 (1887, 4158) 17000 (1734, 3821) 18500 (1887, 4158) 16500 (1682, 3708)
Bez zatížení N (kg, lb) 14700 (1499, 3304) 15000 (1530, 3372) 14700 (1499, 3304) 15000 (1530, 3372)

Stoupavost
Plný náklad (jízda) tanθ (%) 34 29 29 24
Bez zatížení tanθ (%) 26 26 22 22

Hmotnost vozu (bez zatížení) kg (lb) 3340 (7365) 3485 (7684) 3700 (8159) 3845 (8478)

M
O

TO
R

Model GK25 QD32 GK25 QD32
Objem válců cm3 (cu in) 2488 (151,82) 3153 (192,40) 2488 (151,82) 3153 (192,40)
Jmenovitý výkon kW (HP)/ot./min 46,9 (63,8)/2700 36 (48)/2150 46,9 (63,8)/2700 36 (48)/2150
Jmenovitý moment N⋅m (ft-lb)/ot/min 182 (134)/1600 162 (119)/1800 182 (134)/1600 162 (119)/1800
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SPECIFIKACE OLEJŮ / MAZÁNÍ DOPORUČENÁ VISKOZITA PODLE SAE

Pokud chcete použít jiný olej/mazivo, obraťte se na svého dodavate-
le, abyste ověřili, zda olej/mazivo splňuje specifikace společnosti.

Specifikace olejů / mazání

Sp
ec

ifi
ka

ce
 o

le
jů

 / 
m

az
án

í

Olej pro dieselové motory API CF
Olej pro motory LPG API SJ nebo SL
Převodový olej Dexron-2
Olej diferenciálu API-GL4 SAE90
Brzdová kapalina DOT 4
Hydraulický olej ISO VG-32
Chladicí kapalina LLC
Mazivo NWB-1 nebo NLGI-1
Mazivo ložiska kola NWB-2 nebo NLGI-2

MOM1121
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IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA

SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORU

LPG motor (typ GK21, GK25 EGI)

Dieselový motor (QD32)
MOM1963 MOM2332
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Řada 1D2

Model UG1D2A30LQ
Standard

YG1D2A30Q
Standard

UG1D2A32LQ
Standard

YG1D2A32Q
StandardPoložka

Nosnost kg (lb) 3000 (6000) 3000 (6000) 3200 (6400) 3200 (6400)

Střed nákladu mm (in) 500 (19,7) 500 (19,7) 500 (19,7) 500 (19,7)

Maximální výška vidlice mm (in) 3000 (118,1) 3000 (118,1) 3000 (118,1) 3000 (118,1)

Volný zdvih mm (in) 160 (6,3) 160 (6,3) 160 (6,3) 160 (6,3)

Úhel náklonu
Dopředu stupně 6 6 6 6

Dozadu stupně 12 12 12 12

Celková délka (bez délky vidlic) mm (in) 3870 (152,4) 3870 (152,4) 3870 (152,4) 3870 (152,4)

Celková šířka mm (in) 1230 (48,4) 1230 (48,4) 1230 (48,4) 1230 (48,4)

Celková výška

Sloupec (spuš-
těný) mm (in) 2025 (79,7) 2025 (79,7) 2025 (79,7) 2025 (79,7)

Sloupec (rozta-
žený) se zadní 
opěrou

mm (in) 4140 (163,0) 4140 (163,0) 4140 (163,0) 4140 (163,0)

Horní ochrana mm (in) 2155 (84,8) 2155 (84,8) 2155 (84,8) 2155 (84,8)

Rozvor mm (in) 1760 (69,3) 1760 (69,3) 1760 (69,3) 1760 (69,3)

Přední přesah mm (in) 485 (19,1) 485 (19,1) 485 (19,1) 485 (19,1)

Přední vzorek mm (in) 1005 (39,6) 1005 (39,6) 1005 (39,6) 1005 (39,6)

Zadní vzorek mm (in) 980 (38,6) 980 (38,6) 980 (38,6) 980 (38,6)

Minimální poloměr zatáčení Vnější mm (in) 2390 (94,1) 2390 (94,1) 2390 (94,1) 2390 (94,1)

Délka vidlic (standardní) mm (in) 1100 (43,3) 1100 (43,3) 1100 (43,3) 1100 (43,3)

Vidlice (šířka x tloušťka) mm (in) 100 x 45 (3,9 x 1,8) 100 x 45 (3,9 x 1,8) 100 x 45 (3,9 x 1,8) 100 x 45 (3,9 x 1,8)

Světlá výška
Pod sloupcem mm (in) 145 (5,7) 145 (5,7) 145 (5,7) 145 (5,7)

Pod rámem mm (in) 190 (7,5) 190 (7,5) 190 (7,5) 190 (7,5)
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Řada 1D2
Model UG1D2A30LQ

Standard
YG1D2A30Q

Standard
UG1D2A32LQ

Standard
YG1D2A32Q

StandardPoložka

Rychlost zvedání

Zvedání 2W
Plný náklad mm/s (FPM) 520 (102,3) 510 (100,4) 470 (92,5) 490 (96,4)
Bez zatížení mm/s (FPM) 580 (114,2) 550 (108,2) 580 (114,2) 550 (108,2)

Zvedání 2F
Plný náklad mm/s (FPM) 500 (98,4) 480 (94,5) 400 (78,7) 420 (82,6)
Bez zatížení mm/s (FPM) 520 (102,3) 510 (100,4) 520 (102,3) 510 (100,4)

Zvedání 3F
Plný náklad mm/s (FPM) 500 (98,4) 480 (94,5) 430 (84,6) 450 (88,6)
Bez zatížení mm/s (FPM) 560 (110,2) 530 (104,3) 560 (110,2) 530 (104,3)

Zvedání 3V
Plný náklad mm/s (FPM) 500 (98,4) 480 (94,5) 410 (80,7) 430 (84,6)
Bez zatížení mm/s (FPM) 560 (110,2) 520 (102,3) 560 (110,2) 520 (102,3)

Rychlost spouš-
tění

Zvedání 2W
Plný náklad mm/s (FPM) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4)
Bez zatížení mm/s (FPM) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4) 500 (98,4)

Zvedání 2F
Plný náklad mm/s (FPM) 470 (92,5) 470 (92,5) 470 (92,5) 470 (92,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 320 (63,0) 320 (63,0) 320 (63,0) 320 (63,0)

Zvedání 3F
Plný náklad mm/s (FPM) 470 (92,5) 470 (92,5) 470 (92,5) 470 (92,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 360 (70,8) 360 (70,8) 360 (70,8) 360 (70,8)

Zvedání 3V
Plný náklad mm/s (FPM) 470 (92,5) 470 (92,5) 470 (92,5) 470 (92,5)
Bez zatížení mm/s (FPM) 360 (70,8) 360 (70,8) 360 (70,8) 360 (70,8)

Jízdní rychlost Dopředu
Plný náklad km/h (MPH) 19 (12) 19 (12) 19 (12) 19 (12)
Bez zatížení km/h (MPH) 19 (12) 19 (12) 19 (12) 19 (12)

Tažná síla
Plný náklad (jízda) N (kg, lb) 17400 (1774, 3911) 17100 (1744, 3844) 17400 (1774, 3911) 17100 (1744, 3844)
Bez zatížení N (kg, lb) 17200 (1754, 3866) 17500 (1785, 3934) 16700 (1703, 3754) 17400 (1774, 3911)

Stoupavost
Plný náklad (jízda) tanθ (%) 23 22 22 22
Bez zatížení tanθ (%) 23 23 21 22

Hmotnost vozu (bez zatížení) kg (lb) 4220 (9305) 4365 (9625) 4390 (9680) 4535 (10000)

M
O

TO
R

Model GK25 QD32 GK25 QD32
Objem válců cm3 (cu in) 2488 (151,82) 3153 (192,40) 2488 (151,82) 3153 (192,40)
Jmenovitý výkon kW (HP)/ot./min 46,9 (63,8)/2700 36 (48)/2150 46,9 (63,8)/2700 36 (48)/2150
Jmenovitý moment N⋅m (ft-lb)/ot/min 182 (134)/1600 162 (119)/1800 182 (134)/1600 162 (119)/1800
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HLADINA HLUKU

Naměřená hladina tlaku zvuku v pozici obsluhy, LPAZ a hodnota nejistoty, KPZ, podle EN12053:2001 jsou následující.
Zaručená hladina akustického tlaku, LWA, podle směrnice 2000/14/EC jsou uvedené níže.

Jednotka: dB (A)

ÚROVEŇ VIBRACÍ
Vibrace celého těla aw,z podle EN13059:2002.

Poznámky: a je hlavní hodnota.

POZNÁMKA:
Vyšší nebo nižší emise hluku mohou nastat během používání vysokozdvižného vozu v závislosti na používání vozu. Vlivy okolí nebo
jiných zdrojů emisí hluků mohou také vést k vyšší nebo nižší hlučnosti.

Model
Položka

Řada 1D1 Řada 1D2

LPG Diesel LPG Diesel

Standardní Standardní Standardní Standardní

LPAZ podle naměření 80 80 83 78

KPZ Hodnota nejistoty 4 4 4 4

LWA Zaručeno 104 106 105 106

Model
Položka Řada 1D1 Řada 1D2

Emisní hodnota vib-
rací 1,1 m/s2 0,9 m/s2

Nejistota 0,4 m/s2 0,4 m/s2
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OBJEM PALIVA A OLEJE

*1: Včetně oleje diferenciálu

ŽÁROVKY

LED SVĚTLA (VOLITELNÉ)

Model

Položka

Řada 1D1
Řada 1D2

2,0, 2,5 tun (4000, 5000 lb) 3,0, 3,2 tun (6000, 6400 lb)
Imp Imp Imp

Palivová nádrž 49 10-3/4 gal 66 14-1/2 gal 72 15-7/8 gal
Rezerva LPG v palivové nádrži nepoužívá se nepoužívá se 0,5 0,11 gal 0,5 0,11 gal
Nádrž na hydraulický olej 35,9 7-7/8 gal 46,4 10-1/4 gal 51,4 11-3/8 gal
Převodový olej 8,0 7 qt 9,0 7-7/8 qt 9,0 7-7/8 qt
Olej diferenciálu 3,2 2-7/8 qt 3,5 3-1/8 qt 5,5 4-7/8 qt

Položka Výkon (W)

Zadní sdružené světlo
Brzdové/koncové 21/5
Směrový signál 21
Zpátečka 21

Přední směrový signál 21

Položka  Lumen (lm)
Světlomet 400
Zadní sdružené světlo  0,4A 12V
Přední směrové světlo (vč. ve světlometu) Nepoužívá se
Světlo OPE 780
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MOTOR

OBJEM OLEJE A VODY

Model
GK21 GK25 QD32

Položka
Typ LPG Diesel
Rozložení válců 4-válec v řadě
Mechanismus ventilů Typ s horními ventily

Vrtání x Zdvih mm (in) 89,0 x 83,0
(3,504 x 3,268)

89,0 x 100
(3,504 x 3,937)

99,2 x 102
(3,9 x 4,0)

Celkový zdvih cm3 (cu in) 2065 (126,01) 2488 (151,82) 3153 (192,40)

Kompresní poměr 8,7 8,7 22
Pořadí zapalování 1-3-4-2

Model GK21 GK25 QD32 (1D1) QD32 (1D2)

Položka Imp qt Imp qt Imp qt Imp qt

Motorový olej (s olejovým 
filtrem)

3,8 3-3/8 3,8 3-3/8 7,7 6-6/8 7,2 6-3/8
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KABINA (VOLITELNÁ) KABINA S PLÁTĚNÝMI DVEŘMI
(VOLITELNÉ)

MOM2414a

Zadní okno

Zadní stěrač
Dveře (pravé)

Přední stěrač

Madlo (vnitřní)

Přední okno
Madlo (vnější) Dveře (levé)

Okno ve dveřích

Nastavení otevřených plátěných dveří 
(vlevo/vpravo)

Otevřete zip dveří.
Vyrolujte dveře nahoru.
Utáhněte dveře popruhy.

MOM1843



143

UMÍSTĚNÍ VAROVNÝCH A VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKŮ

MOM2415EU
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TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ/
ZAVŘENÍ DVEŘÍ
Stiskem tlačítka uvolníte zámek dveří a dveře
se otevřou.

Tlačítko : Používá se k otevření dveří zven-
čí pro vstup do vozu.

Tlačítko : Používá se k otevření dveří ze-
vnitř kabiny při vystupování.

UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste si při zavírání dveří
nepřiskřípli prsty.

Ujistěte se, že jsou dveře řádně zamčené
po zavření dveří.

SPÍNAČ STĚRAČE
Stěrač funguje, když je zapnutý spínač stěrače
a klíček zapalování v poloze ON.

POZNÁMKA:
Nezapomeňte spínač stěrače vypnout,
když stěrač nepoužíváte.

MOM1814 MOM1775 MOM2416
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ZÁPADKA OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ 
OKNA VE DVEŘÍCH
Zatažením za západku otevřete okno
(s uvolněným zámkem dveří).

POZNÁMKA:
Okno lze zablokovat, když je plně uzavřené
nebo otevřené.

Nelze je zablokovat, když je mezi polohou
plného zavření a plného otevření.

UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty
při otevírání nebo zavírání okna.

ZÁMEK OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ 
ZADNÍHO OKNA
Při obsluze zadního okna uvolněte zámek.

UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty
při otevírání nebo zavírání zadního okna.

ZÁMEK VENTILACE
Při posunu na ventilovanou pozici lze použít
zarážku pomocí otočení podpěry.

MOM1777EU MOM2417 MOM2418
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POSTUP OTEVÍRÁNÍ HORNÍHO 
PANELU
U LPG modelů přetočte LPG válec dozadu.

1. Otevřete oboje dveře.

2. Uvolněte zámek zadního okna a otevřete
polovinu zadního okna.

3. Zavřete a zamkněte polovinu zadního
okna a otevřete celé zadní okno.

 U modelů s joystickem přetočte dopředu
skříň konzoly.

4. Posuňte sedadlo až dozadu.

5. Uvolněte blokovací páku sloupce řízení.
Sloupec řízení pak lze naklonit dopředu.

6. Uvolněte zámek horního panelu a otevřete
horní panel směrem nahoru.

UPOZORNĚNÍ:

 Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prs-
ty při zavírání poloviny zadního okna.

 Ujistěte se, že zámek poloviny zadního
okna je bezpečně zajištěn, než otevřete
celé zadní okno.

POSTUP ZAVÍRÁNÍ

Zavřete horní panel v opačném pořadí oproti
postupu otevírání. Zkontrolujte následující po-
ložky.

UPOZORNĚNÍ:

 Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prs-
ty při zavírání horního panelu, zadního
okna, dveří, atd.

 Zajistěte, aby zámky horního panelu,
zadního okna, dveří, skříně konzoly a
sloupce řízení byly řádně zajištěny.

MOM2419a

ZAMKNOUT

UVOLNIT MOM2420a

ZAMKNOUT
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CYKLÓNOVÝ ČISTIČ VZDUCHU 
(VOLITELNÝ)

Servis cyklónového čističe vzduchu byste měli
provádět, nejpozději když nečistoty dosáhnou
úrovně vyznačené šipkou.

Demontujte horní matici (1), kryt (2) a nádobu
na prach (3), pak vyprázdněte.
Nářadí není potřeba.
Neplňte olejem.

MOM8814

1

2
3

MOM8815
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KLIMATIZACE (VOLITELNÁ) TOPENÍ (VOLITELNÉ)

Obsluha klimatizace
Chcete-li zvýšit rychlost ventilátoru klimatizač-
ního systému, otočte knoflík (1) z polohy 0 do
polohy 3; ke snížení rychlosti proveďte opak.

Zapínání klimatizace: otočte knoflík (2) ve
směru hodinových ručiček (modrá zóna),
chcete-li zvýšit výkon chlazení.

Zapínání topení: otočte knoflík (3) ve směru
hodinových ručiček (červená zóna), chcete-li
zvýšit výkon topení.

Obsluha topení
Ventilátor zapnete stisknutím tlačítka (1).

Zapínání topení: otočte knoflík (2) proti směru
hodinových ručiček (červená zóna), chcete-li
zvýšit výkon topení.

0

MOM8802EU MOM8801EU
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SEDADLO TYPU DELUXE 
(VOLITELNÉ)

NASTAVENÍ SEDADLA

Ovládací páka nastavení dopředu 
a dozadu
Ovládací páka nastavení dopředu a dozadu se
nachází v přední části posunu sedadla.

Pro nastavení polohy sedadla zatáhněte páku
nahoru a držte ji tam, zatímco posouváte se-
dadlo dopředu nebo dozadu do požadované
polohy.

Uvolněním páky sedadlo zablokujete na místě.

Před prací s vysokozdvižným vozem se ujistě-
te, že sedadlo je bezpečně zajištěno.

VAROVÁNÍ:

 Než nastavíte sedadlo, otočte klíček za-
palování do polohy OFF.

 Upravit pozici sedadla můžete jen tehdy,
když je vysokozdvižný vozík zastavený.

Nastavení hmotnosti řidiče
Pomocí následujícího postupu upravíte sedák
podle hmotnosti řidiče.

1. Posaďte se na sedadlo řidiče a pak vytáh-
něte páku nastavení hmotnosti.

2. Když měřidlo ukazuje vpravo od středu,
vytáhněte páku nastavení hmotnosti naho-
ru. Když měřidlo ukazuje vlevo od středu,
stáhněte páku nastavení hmotnosti dolů.

3. Vraťte páku nastavení hmotnosti do pů-
vodní polohy, až potvrdíte, že je poloha
měřidla uprostřed.

MOM2692 MOM2693

Těžké

Lehké

Měřidlo

Páka nastavení hmotnosti
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VAROVÁNÍ:

Pozor na skřípnutí prstů v malém otvoru
mezi pákou nastavení hmotnosti a horním
panelem. Posuňte sedadlo zcela dozadu,
než nastavíte sedadlo podle výšky řidiče.

Nastavení náklonu zadní opěrky
Upravte opěradlo do požadovaného úhlu, za-
tímco táhnete za páčku na levé straně seda-
dla. Uvolněním páky opěradlo zablokujete na
místě.

VAROVÁNÍ:

 Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak
by bezpečnostní pás nemusel v nouzové
situaci fungovat správně.

 Když upravujete úhel opěradla, prováděj-
te to opatrně a přidržujte opěradlo rukou.
Spěšné a hrubé nastavení může vést ke
zranění, opěradlo může například vystřelit
obsluze do tváře nebo proti tělu, nebo
může dojít k přiskřípnutí prstu mezi opě-
radlo a uchycení.

POZNÁMKA:
 Bude-li to situace vyžadovat, opěradlo

lze naklonit dopředu.
Proces naklánění je stejný jako při náklo-
nu dozadu, nelze je však zajistit
v libovolné poloze.

 Na zadní straně opěradla je kapsa
a přihrádka na časopisy.

MOM2694
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Bederní opěra
 Když je páka otočena nahoru, horní bederní

oblast opěradla se  vyklene.
 Když je páka otočena dolů, dolní bederní

oblast opěradla se  vyklene.

MOM2695
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Nastavení prodloužení opěradla
1. Pokud chcete zvednout opěradlo, zvedně-

te část  podle obrázku.

2. Pokud chcete sklopit opěradlo, stiskněte
tlačítko  a při tom spusťte opěradlo.

POZNÁMKA:
Rozsah nastavení (V): 170 mm (6,69 in) ve
13 krocích.
 Pokud chcete zvednout opěradlo ,

zkontrolujte, zda je opěradlo  správně
v rovině a nevyčnívá. Při práci s vyso-

kozdvižným vozem existuje možnost, že
opěradlo  může náhle spadnout a způ-
sobit zranění.

MOM2759
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BEZPEČNOSTNÍ PÁS

1. Přidržte jazýček a pomalu vytáhněte bez-
pečnostní pás ven.

2. Obepněte spodní část kyčle bezpečnost-
ním pásem co nejpevněji, aby se neuvolnil.

POZNÁMKA:
Pokud nelze bezpečnostní pás vytáhnout,
protože je zablokovaný, uvolněte jej a zno-
vu zkuste vytáhnout.

3. Zasuňte jazýček do spony dokud neza-
cvakne, dejte pozor, aby nedošlo k pře-
kroucení bezpečnostního pásu.
Bezpečnostní pás uvolníte tak, že stiskne-
te tlačítko na sponě a vytáhnete z ní jazý-
ček. Přidržujte jazýček a nechte
bezpečnostní pás navinout opatrně zpět.

POZNÁMKA:
Když odpojujete bezpečnostní pás, přidr-
žujte jazýček, protože by se mohl rychle za-
táhnout spolu s bezpečnostním pásem.

VAROVÁNÍ:

 Pevně obepněte bezpečnostní pás co
nejníže kolem kyčlí. Pokud bezpečnostní
pás sklouzne z kyčlí a obepíná břicho,
může způsobit zranění kvůli vysokému
tlaku na břišní oblast.

 Neutahujte bezpečnostní pás, pokud je
překroucený. Je-li překroucený, může
způsobit zranění, protože překroucený
pás nerozloží náraz a omezená část je vy-
stavena intenzivnímu tlaku. 

 Neupravujte bezpečnostní pás na volno,
například tím, že jej povolíte pomocí spo-
ny. Uvolněný bezpečnostní pás nemůže
správně prokázat svou účinnost.

 Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak
by bezpečnostní pás nemusel fungovat
správně.

 Nevkládejte žádné cizí předměty do spo-
ny ani navíječe pásu, jinak dojde
k porušení jeho výkonnosti, neboť jej ne-
lze normálně upevnit.

 Pokud bezpečnostní pás používá těhotná
žena nebo nemocná osoba, poraďte se
nejprve s lékařem, protože na jeho/její
břicho tlačí bezpečnostní pás.

 Bezpečnostní pás, který byl jednou vy-
staven nárazu, poškození nebo je částeč-
ně porušen, nemůže fungovat jako nový.
Vyměňte jej za nový u nejbližšího prodej-
ce.

 Pro čištění bezpečnostního pásu použij-
te neutrální saponát nebo vlažnou vodu.
Po vyčistění jej nechte oschnout, než jej
použijete. Nepoužívejte organická roz-
pouštědla, jako je benzín, jinak by došlo
ke zhoršení výkonnosti bezpečnostního
pásu a nemusel by fungovat správně. 

MOM2048
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PŘEPRAVA VYSOKOZDVIŽNÉHO 
VOZÍKU

VAROVÁNÍ:

1. Nakloňte nezatížený sloupec co nejvíce
dozadu. 
Jestliže je z vozu demontována sestava
sloupce, vyjíždějte rampu pouze se zá-
važím vpředu a sjíždějte ji s přední částí
vozu vpředu.
Je to kvůli tomu, aby poháněná kola
měla dostatečnou trakci.

2. Zkontrolujte příjezdní a výjezdní úhel,
abyste měli jistotu, že spodní strana vy-
sokozdvižného vozíku nemůže přijít do
kontaktu s platformou nesoucí náklad
nebo se zemí.

3. Při používání můstku se ujistěte, že je
schopen unést vlastní hmotnost vyso-
kozdvižného vozíku.

4. Při zvedání vysokozdvižného vozíku na
plošinu s nákladem se ujistěte, že je ka-
bel připevněn k tažnému kolíku. Ne-
jezděte na vysokozdvižném vozíku,
když se zvedá.

5. Vůz nenakládejte ani nevykládejte za
deště, pokud nejsou rampy opatřeny
protiskluzovým povrchem.

6. Používejte upevňovací body a pevně
upevněte vysokozdvižný vozík
k plošině s nákladem.

7. Při nadzvedávání vysokozdvižného vo-
zíku používejte zvedací body.

8. Vypněte spínač zapalování a vyjměte
klíč.
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ZVEDÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO 
VOZÍKU

VAROVÁNÍ:

Tuto metodu používejte jen jako poslední
východisko pro posun vozu, pokud nor-
mální pracovní použití vyžaduje opakované
zvedání. Trvalá zvedací zařízení smí na vo-
zík namontovat pouze autorizovaný prodej-
ce. Obraťte se na autorizovaného prodejce,
který vám sdělí další podrobnosti.

Při zvedání celého vysokozdvižného vozu za-
jistěte ocelová lana do otvorů na obou stra-
nách příčného nosníku vnějšího sloupce a do
háku na závaží, pak použijte zvedací zařízení.

MOM1034

VAROVÁNÍ:

 Ujistěte se, že ocelová lana nezasahují
během zvedání vysokozdvižného vozíku
do horního krytu.

 Ujistěte se, že ocelová lana i zvedací za-
řízení jsou dostatečně silná pro bezpeč-
né zvednutí vozu, neboť vysokozdvižný
vůz je velice těžký.

 Ke zvedání vozu nepoužívejte rám kabi-
ny (horní kryt).

 Při zvedání vozu nevstupujte pod něj.
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DEMONTÁŽ VIDLIC

UPOZORNĚNÍ:

Níže uvedenou operací smí provádět pouze
vyškolený, kvalifikovaný a zkušený perso-
nál.

1. Zvedněte sloupec vertikálně asi
o 200 mm.

2. Vytáhněte nahoru pojistný kolík na horní
straně jedné z vidlic a posuňte vidlici
k vybrání ve středu vozíku.

3. Zvedněte hrot vidlice, až bude čelist mimo
vybrání na spodní straně vozíku,
a posuňte jednu vidlici k levé straně
a druhou vidlici k pravé straně.

4. Spusťte vůz a trochu nakloňte sloupec
dopředu, až vidlice dosednou na zem.

5. Když jsou vidlice odpojeny od vozu, vozem
opatrně zacouvejte.

6. Instalaci proveďte v opačném pořadí než
demontáž.

MOM8814 MOM8824

VYBRÁNÍ
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SESTAVA SLOUPCE

UPOZORNĚNÍ:

Níže uvedenou operací smí provádět pouze
vyškolený, kvalifikovaný a zkušený perso-
nál.

DEMONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží sestavy sloupce zajistěte,
aby vidlice byly už odstraněny. To je pre-
ventivní opatření, aby procedura údržby
byla co nejbezpečnější.

POZNÁMKA:
 Jestliže je nutné sestavu vozíku demon-

tovat, demontujte před demontáží sesta-
vy sloupce nejdříve sestavu vozíku
společně s vidlicemi.

Pokud nemáte k dispozici montážní jámu ani
kladku, musíte přední stranu vidlicového vozí-
ku nadzvednout zvedákem, abyste dosáhli na
krytky podpěry sloupce.

1. Než vozík nadzvednete zvedákem,
odstraňte z něj náklad.

2. Když vozík zvedáte zvedákem, řidič musí
být mimo vozík.
Zvedněte vozík trochu z povrchu země
a umístěte podpěry (které jsou vyrobeny

tak, aby unesly hmotnost vozíku) na obě
strany rámu, za přední kola, abyste
zamezili pádu vozíku.

3. Než vozík zvednete zvedákem, zablokujte
zadní kola, aby se nemohla nečekaně
otočit.

1. Demontujte hydraulické hadice (zvedací
hadici, vratnou hadici atd.) a pak uzavřete
zátkou jejich otvory.

MOM8815

MOM8825
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UPOZORNĚNÍ:

Otočte spínač zapalování do polohy OFF
a pak posuňte ovládací páku. Tím uvolníte
zbývající tlak oleje v hydraulickém vedení. 

POZNÁMKA:
Při demontáži zvedací hadice společně se
sestavou vozíku uvolněte nejdříve tlak
oleje v hydraulickém vedení. Připojte
zvedací lano nebo nylonový závěs
k vozíku, pak jej zavěste ve vzduchu na
kladku, abyste si usnadnili přístup
k sestavě sloupce.

2. Připojte zvedací lano nebo nylonový závěs
k hornímu rameni sloupce a pak
podepřete sestavu sloupce pomocí kladky.
Nezapomeňte zajistit vozík ke spodním
příčným nosníkům všech sekcí sloupce,
pomocí popruhu nebo kovových lan.
Účelem je, abyste zamezili náhodnému
vysunutí sloupce a pohybu vozíku.
Sestavu sloupce mějte stále uchycenou
k vozíku, dokud nebude namontována
zpět na vozík, také během přepravy.

UPOZORNĚNÍ:

Neopomeňte podepřít sestavu sloupce,
abyste zamezili jejímu pádu.

Vezměte na vědomí, že hmotnost sloupce
může být v rozsahu 1075 až 2425 kg (správ-
nou hmotnost vašeho sloupce vám sdělí
autorizovaný prodejce). 

Dbejte na to, aby kladky a jeřáb měly dosta-
tečnou nosnost.

MOM8816
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3. Demontujte šrouby krytky podpěry sloupce
a pak demontujte krytku podpěry sloupce
z přední nápravy umístěné za vnitřními
stranami předních pneumatik.

UPOZORNĚNÍ:

Pozdějším pochybám předejdete tím, že
dočasně znovu nainstalujete krytky podpě-
ry sloupce (horní, dolní, levá a pravá) na je-
jich místa na sestavě sloupce.

DEMONTÁŽ (POKRAČOVÁNÍ)
4. Demontujte pojistné šrouby čepu a pak

demontujte čepy zajišťující válec pro
náklon k sestavě sloupce.

5. Nastartujte motor a pak zcela sklopte
válec pro sklápění dozadu (stav se
zasunutým válcem).

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, abyste válec pro sklápění za-
sunuli zcela, aby nevadil držáku sklápění,
který by jinak mohl poškodit válec pro sklá-
pění při instalaci sestavy sloupce.

6. Kladkou zvedněte sestavu sloupce nahoru
a mimo vidlicový vozík a pak ji vodorovně
spusťte na bloky.

MOM8817

Krytka podpěry sloupce

Diferenciál

MOM8818

Pojistný šroub

Čep

MOM8826



160

UPOZORNĚNÍ:

 Dbejte na to, abyste nepoškodili brzdové
potrubí atd., když zvedáte nebo přesou-
váte sestavu sloupce mimo vozidlo.

 Když demontujete sestavu sloupce
a vozík jako jednotku, spolehlivě uchyťte
nosník sklápění a vozík (finger bar) po-
mocí provazu nebo lana. Tím zamezíte
pohybu vozíky, až budete sestavu sloup-
ce přemísťovat na zem.

 Vždy dbejte na to, aby sestava sloupce
pevně dosedla na rovný a pevný povrch
poté, co byla demontována.

7. Když je sestava sloupce a vozíku
demontována jako jednotka, demontujte
sestavu vozíku ze sloupce následovně:

 Upevněte zvedací lano nebo nylonový
závěs k vozíku a zvedněte pomocí kladky.

 Odpojte zvedací řetězy na zvedacím spoji
a nastavovací šroub na straně sloupce
a pak umístěte uvolněné zvedací řetězy
na vozík.

 Posuňte vozík dolů a vytáhněte jej z dolní
strany vnitřního sloupce.

UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte, aby se sestava sloupce zachyti-
la o zvedací řetěz, když demontujete vozík
z vnitřního sloupce.
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ZAJIŠTĚNÍ VOZÍKU PRO 
PŘEPRAVU

Pro přepravu pomocí nákladního vozidla nebo
návěsu zajistěte vozík řádným způsobem, po-
mocí klínů a popruhů. Používejte pouze ná-
kladní vozidlo nebo návěs s dřevěnou korbou
opatřenou oky k uchycení popruhů. Vozík
musí nakládat pouze speciálně vyškolený per-
sonál.

Před nakládáním vozíku pečlivě určete správ-
né rozměry / jmenovité hodnoty a příslušná
bezpečnostní opatření.

Když pomocí popruhů uchycujete vozíky opat-
řené sloupcem, použijte háky s okem namon-
tované na horním příčníku sloupce a také
tažný kolík. Viz ilustraci nahoře (upevnění vo-
zíků opatřených sloupcem pomocí klínů
a popruhů) a uprostřed (upevnění vozíků neo-
patřených sloupcem pomocí klínů a popruhů).

Když přepravujete vozíky neopatřené sloup-
cem, uvažte vozík popruhem vpředu
s využitím střechy. Viz prostřední obrázek.

Na obrázku je vyznačena přibližná poloha tě-
žiště (center of gravity, CoG).

MOM8820 MOM8821 MOM8822
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FUNKČNÍ TESTY

Funkční testy se provádějí ke kontrole, zda vy-
sokozdvižný vůz funguje správně i po převozu
(po zemi nebo po vodě), nebo po jeho vyjmutí
ze skladu. 

Test pokrývá následující položky, ale jelikož se
pro položky 1 a 2 vyžadují speciální nářadí
a vybavení, požádejte o provedení testu autorizo-
vaného prodejce. 

Položky
1. Ty, které jsou uvedeny v každodenní péči. 

2. Dynamické testy 

2-1) Test mobility (jízda a manévrování) 

Ujistěte se, že se vůz pohybuje ve směru udá-
vaném řadicí pákou a funguje správně, když
zatáhnete nebo uvolníte parkovací brzdu.
Zkontrolujte také správné a uspokojivé fungo-
vání řízení. 

Zvedněte a spusťte zkušební náklad. 

2-2) Test stohování 

Zvedněte zkušební náklad do maximální výšky
sloupce a spusťte jej maximální rychlostí, ně-
kolikrát jej přitom zastavte a ujistěte se, že za-
stavuje plynule. 

2-3) Test rychlosti spouštění 

Zkontrolujte, zda maximální rychlost spouštění
nepřekračuje 0,6 m/s (2,0 ft/s)(měřením rych-
losti). 

3. Zkouška udržení nákladu 

Zkontrolujte rychlost, s jakou se sloupec sa-
movolně spouští (100 mm (3,94 in)/10 min
max).

Zkontrolujte rychlost, s níž se nakláněcí válec
samovolně naklání dopředu (max. 5 stupňů /
10 min).
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Tato ilustrace zobrazuje závěsný bod přídav-
ných zařízení, jež lze namontovat
a demontovat.

MOM2356

Závěsný bod

MOM2398a

Strana sloupce (SLOUPEC 2F/3F/3V)

Strana sloupce (SLOUPEC 2W)

ZVEDACÍ BOD

Strana kapoty vozíku
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TAŽNÁ TYČ
Tažnou tyč používejte jen tehdy, je-li nutno po-
moci s taháním nebo vyproštěním vozu z pří-
kopu nebo ze zaklesnutí.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nepoužívejte tažnou tyč na tahání vy-
sokozdvižného vozu či jiných vozidel.

Dávejte pozor při používání tažné tyče.
 Tažná tyč se používá pro vytahování vy-

sokozdvižného vozíku z příkopu pomocí
auta. Nepoužívejte vysokozdvižný vozík
na tažení předmětů.

 Tažnou tyč používejte pro ukotvení vyso-
kozdvižného vozíku naloženého na přívě-
su.

 Nepoužívejte tažnou tyč k odtahování
předmětů (jako jsou vozíky).

 Použijte ocelová lana, která jsou nepo-
škozená a mají dostatečnou sílu na taže-
ní předmětů.

 Neprovádějte trhavé pohyby. Tahejte
jemně. Prudké vlečení může způsobit po-
sun a ohnutí tažné tyče.

 Dávejte pozor při upevňování tažné tyče
lanem, aby nedošlo k jejímu sklouznutí.
Když tažná tyč sklouzne, okamžitě za-
stavte a zkontrolujte podmínky kvůli bez-
pečnosti. Jakmile se obnoví bezpečný
stav, nastavte tažnou tyč správně a po-
kračujte v práci.

UPOZORNĚNÍ:

 Vždy se ujistěte, že je tažná tyč zcela za-
sunuta, dokud se zarážka nedotkne záva-
ží. Tím se sníží možnost vyklouznutí tyče.

 Tažná tyč není tažný ani vlečný čep a ani
spoj, a měla by se používat jen jako dopl-
něk při těchto operacích.

 Když používáte ocelová lana, lana nebo
řetězy k tažení nebo vlečení předmětu,
ujistěte se, že jsou všechny součásti
v dobrém stavu a nepoškozené.

 Tažná lana či řetězy vždy veďte tak, abys-
te nezpůsobili žádný náraz, prudké pohy-
by, které by způsobily uklouznutí tažné
tyče, její ohnutí či poškození.

 Pokud tažná tyč nebo tažné zařízení
sklouzne, vysune se nebo se poškodí,
ukončete operaci a vyměňte poškozený
díl nebo zastavte tento typ operace.

MOM1621
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USKLADNĚNÍ 
VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU 
Uskladnění vysokozdvižného vozíku vyžaduje
představuje uskladnění vysokozdvižného vo-
zíku na konci každého pracovního dne nebo
uskladnění vysokozdvižného vozíku na dlouhé
období. 

Dodržujte pokyny pro uskladnění vysokozdviž-
ného vozíku. 

KAŽDODENNÍ USKLADNĚNÍ
Na konci pracovního dne vysokozdvižný vozík
zkontrolujte. Vždy zaparkujte na určeném mís-
tě. Pod pneumatiky vložte bloky, aby se vyso-
kozdvižný vozík nemohl sám od sebe rozjet.
Zkontrolujte vůz kvůli úniku vody a oleje
a jiným závadám. 

Karoserii a okolí sedadla operátora udržujte
čisté. Zvykněte si vždy udržovat vysokozdviž-
ný vozík čistý. 

VAROVÁNÍ:

Jakmile zjistíte závadu, uvědomte osobu
zodpovědnou za údržbu a přijměte řádné
postupy pro nápravu nebo si vyžádejte pro-
vedení oprav od autorizovaného prodejce.
Nepoužívejte vysokozdvižný vozík, dokud
není závada opravena.

MOM0027 MOM0028a

Prostor kolem sedačky 
operátora udržujte v čistotě.
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DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ 
Když provoz vysokozdvižného vozíku na určité
období zcela přerušíte, přijměte následující
opatření a skladujte vysokozdvižný vozík na
suchém místě. 

Servis před uskladněním
1. Promažte vysokozdvižný vozík podle

„Harmonogramu promazávání“. Vyměňte
olej a potřete všechny odhalené části
hydraulických válců mazivem odolným
vůči korozi. 

2. Zcela vypusťte chladicí vodu nebo naplňte
chladič nemrznoucí kapalinou, aby motor
nezamrzl. 

3. Pro ochranu vnitřních stěn válců proti
korozi vyjměte svíčky z LPG motoru a
vstřikovací trysky ze vznětového motoru a
nastříkejte do válců menší množství oleje.
Pak motor několikrát protočte startérem,
aby se olej rozvedl po válcích. Nakonec
vraťte zpět svíčky nebo vstřikovací trysky. 

4. Demontujte baterii, nabijte ji a skladujte ve
vnitřních prostorách v oblastech
s minimálním rizikem požáru. 

5. Při dlouhodobějším uskladnění vozů s
motorem LPG nechte motor běžet na
volnoběh, dokud nevypotřebujete všechno
palivo LPG. Jinak by se zbývající palivo
rozkládalo a přeměnilo se na pryžovitou
látku, jež by ztížila nastartování motoru. 

Servis vysokozdvižného vozíku při 
uskladnění 
1. Pravidelně kontrolujte specifickou

hmotnost a hladinu elektrolytu. Podle
potřeby nabijte a dolijte. 

2. Kontrolujte různé části vysokozdvižného
vozíku kvůli korozi nebo skvrnám. Tyto
oblasti vyčistěte a potřete činidlem proti
korozi. 

POZNÁMKA:
 Když nelze vysokozdvižný vozík skladovat

uvnitř, zaparkujte jej na rovné zemi. Pře-
kryjte jej nepromokavou plachtou nebo
ochranným krytem. 

 Při skladování po dlouhou dobu kontak-
tujte autorizovaného prodejce.

Servis po uskladnění 
1. Odstraňte protikorozní mazivo

z obnažených oblastí hydraulických válců. 

2. Zkontrolujte promazání všech částí
vysokozdvižného vozu a hladinu chladicí
vody. Pokud zjistíte nečistoty nebo je
hladina nízká, vyměňte chladicí kapalinu
nebo dolijte po předepsanou hladinu. 

3. Kontrolujte hladinu elektrolytu
a specifickou hmotnost. Než baterii vrátíte
zpět do vysokozdvižného vozu, je nutno ji
zcela dobít. Při zapojování kabelů baterie
se ujistěte, zda je kladný a záporný pól
správně zapojen. 

4. Pro promazání vnitřních stěn válců
vyjměte žhavicí svíčky z motoru LPG a
vstřikovací trysky ze vznětového motoru a
nastříkejte do válců menší množství
motorového oleje. Pak motor několikrát
protočte startérem, aby se olej řádně
rozvedl po válcích, pak vraťte svíčky nebo
vstřikovací trysky zpět. 

MOM0029
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5. Jakmile motor nastartuje, ujistěte se, že
nesvítí kontrolka tlaku oleje, a dále
zahřívejte motor tak, aby byly jednotlivé
části motoru dostatečně zaběhnuty.
Zkontrolujte také přístroje, kontrolky
a výstražné kontrolky, zda fungují správně. 

6. Postupujte podle „Funkční testy“ na
straně 162.
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KAŽDODENNÍ KONTROLA ORIGINÁLNÍ DÍLY LIKVIDACE SOUČÁSTÍ 
A MATERIÁLŮ

VAROVÁNÍ:

Každodenní kontrolu provádějte podle ka-
pitoly „Každodenní péče“ v samostatně
dodávané příručce pro obsluhu a platných
ustanovení místních zákonů a vyhlášek.

VAROVÁNÍ:

Když vyměňujete díly (včetně maziv), rozhod-
ně používejte originální díly nebo jejich ekvi-
valenty garantované autorizovaným
prodejcem.

Jakékoli nesrovnalosti způsobené použí-
váním jiných než výše uvedených dílů ne-
lze zahrnout do záručních oprav.

VAROVÁNÍ:

 Použité díly a materiály, jako je motorový
olej, chladicí kapalina s dlouhou život-
ností, lak, hadry, elektrolyt a baterie zlik-
vidujte v souladu s platnými
ustanoveními místních zákonů
a vyhlášek.

 Také se poraďte s autorizovaným prodej-
cem. 

MOM2346
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Odlučovač vody ................................................... 98
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