
UHD • UHX • ULS • UND • UMS • UFW • URS

Návod k Použití vozíku

CS



Obsah této příručky je chráněn zákonem o autorských právech a bez udělení
písemného souhlasu nesmí být v celku ani částečně kopírován.

Správnost podkladů byla podrobena pečlivé kontrole. Vyhrazujeme si právo na
provádění změn.

© Copyright UniCarriers Europe AB, 2018



OBSAH

01 ÚVOD ............................................................................................................................. 6

Návod k použití .................................................................................................... 6

02 ÚPRAVY STROJE ...............................................................................................7

Úpravy stroje ......................................................................................................... 7

03 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .................................................8

Respektujeme životní prostředí ...............................................................8

04 VEDOUCÍ PRACOVNÍK ..................................................................................9

Odpovědnost vedoucího pracovníka ...................................................9

05 ŘIDIČ VOZÍKU ..................................................................................................... 11

Oprávnění řídit vozík .................................................................................... 11

Požadavky na řidiče ...................................................................................... 11

Prohlídka vozíku .............................................................................................. 11

06 VÝROBNÍ ŠTÍTKY STROJE .....................................................................12

Vysvětlení výrobních štítků ......................................................................12

Umístění výrobních štítků .........................................................................13

07 POPIS VOZÍKU ...................................................................................................14

Vysokozdvižné vozíky..................................................................................14

Vysokozdvižné vozíky URS do úzkých uliček............................14

Vozík UFW s možností pohybu do 4 stran ...................................15

Prostředí řidiče .................................................................................................. 16

Systém podpory stability S3-1 ...............................................................27

Systém podpory stability S3-2 ...............................................................28

Zobrazení údaje o hmotnosti ..................................................................29

Dynamické řízení zatáčení (DCC) ......................................................30

Aktivní snižování prokluzu, funkce ASR
(volitelná) ........................................................................................................ 30

Systém bezpečné zóny vidlic (volitelný) ........................................31

Integrované polohovací zařízení / zařízení pro boční
posuv vidlic (volitelné)...........................................................................31

Kabina (volitelná).............................................................................................32

Volitelné vybavení...........................................................................................37

08 BATERIE ..................................................................................................................39

Technické údaje................................................................................................ 39

Nabíjení baterie ................................................................................................ 39



OBSAH

Údržba a výměna baterie ..........................................................................41

Údržba baterie ................................................................................................... 43

09 ŘÍDICÍ POČÍTAČ VOZÍKU, ATC ............................................................44

Obecné ................................................................................................................... 44

Symboly a znaky na displeji ....................................................................44

Klávesnice ............................................................................................................ 45

Indikátor baterie................................................................................................ 45

Chybová hlášení .............................................................................................. 46

Varování ................................................................................................................. 46

Funkce..................................................................................................................... 47

Změna jazyka..................................................................................................... 47

Parametry řidiče ............................................................................................... 48

Vozíky vybavené volitelnými funkcemi ............................................49

10 NÁVOD K ŘÍZENÍ .............................................................................................57

Spuštění vozíku ................................................................................................ 57

Návod k řízení ................................................................................................... 57

Navádění pomocí vodicích kolejnic (volitelná funkce
u vozíků URS).............................................................................................59

Navádění pomocí vodicího drátu (volitelná funkce
u vozíků URS).............................................................................................61

Konec uličky (volitelná funkce u vozíků URS) ...........................66

Vypnutí vozíku ................................................................................................... 68

Normální nebo pomalý režim .................................................................68

11 VŠEOBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ A
VYKLÁDÁNÍ ..........................................................................................................70

Odpovědnost za náklad..............................................................................70

Odpovědnost za ostatní .............................................................................70

Maximální zátěž ............................................................................................... 70

Vyzvednutí nákladu .......................................................................................70

12 STOHOVÁNÍ .........................................................................................................71

Obecné ................................................................................................................... 71

Vozíky s možností vysunutí stožáru ..................................................71

Vozíky s funkcí naklápění stožáru ......................................................71

Vozíky s funkcí naklápění vidlice .........................................................71

Vozíky s výkyvnými vidlicemi..................................................................72

13 ÚDRŽBA VOZÍKU .............................................................................................73

Denní kontrola (před každou směnou)............................................73

Denní kontrola (po každé směně) ......................................................73



OBSAH

Týdenní kontrola .............................................................................................. 73

Preventivní údržba .........................................................................................76

14 SERVIS A ÚDRŽBA ........................................................................................77

Servisní technik ................................................................................................ 77

Pokyny týkající se bezpečnosti při provádění
údržby ............................................................................................................... 77

Intervaly údržby ................................................................................................ 77

Návod k údržbě ................................................................................................ 90

15 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ................................................................111

Oprávnění a povinnosti řidiče vozíku .............................................111

Nastupování a vystupování ...................................................................111

Řízení vozíku....................................................................................................111

Rychlost (UFW) ............................................................................................. 117

Zajištění vozíku při přepravě ............................................................... 118

Zvedání vidlic .................................................................................................. 122

Posouvání vidlic ............................................................................................122

Posouvání vidlí (UFW) .............................................................................122

Běžné provozní podmínky .....................................................................123

Výjimečné provozní podmínky ...........................................................123

Práce v nebezpečných prostředích ................................................123

Parkování ........................................................................................................... 123

Zvedání vozíku............................................................................................... 124

Sestavení a uvedení do provozu ......................................................127

Následná montáž rádiového zařízení ...........................................127

Dočasné vyřazení vozíku z provozu ..............................................127

Vyřazení vozíku z provozu ....................................................................128

Zavěšený náklad ..........................................................................................128

Instalace hasicího přístroje ...................................................................128

V případě nehod ...........................................................................................129

Hladiny hluku/zvuku ...................................................................................129

Vibrace ................................................................................................................. 129

Klimatické podmínky..................................................................................129

Pracovní plošiny............................................................................................129

Horní ochranný rám....................................................................................129

Ochranná obuv ..............................................................................................129

Osvětlení ............................................................................................................ 130

Další díly jednotky/přívěsy.....................................................................130

Svítilna Blue Lamp ......................................................................................130



OBSAH

Laserové vybavení ......................................................................................130

Bezpečnostní a výstražné symboly ................................................130

16 ROZMĚRY............................................................................................................134

Rozměry.............................................................................................................. 134

17 HMOTNOST........................................................................................................140

Hmotnost ............................................................................................................ 140

18 OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍRUČEK A NÁVODŮ ...................................141

Objednání příručky k náhradním dílům .......................................141



01   ÚVOD

6

Návod k použití
Tento Návod k použití obsahuje informace, které jako uživatel
vozíku musíte znát, abyste eliminovali nebo minimalizovali
riziko poranění nebo poškození vozíku. Odpovídáte také vedení
společnosti za ostatní lidi a předměty ve vašem okolí. Proto si
celý tento návod před prvním použitím vozíku pečlivě přečtěte.

Návod k obsluze popisuje vozík se standardním vybavením;
mohou ale být provedeny zákaznické úpravy.

Možnosti, které jsou popsány v tomto návodu k použití, nemusí
být vhodné pro všechny modely vozíků. Podrobnosti vám
poskytne dodavatel vozíků.

Naše výrobky podléhají trvalému vývoji a inovacím, a proto si
vyhrazujeme právo provést na výrobku změny bez předchozího
upozornění.

Vyrábíme vozíky od roku 1958. Kvalita, bezpečnost provozu a
inovace nám umožnily hrát významnou roli jako dodavatel
vozíků po celém světě.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

Servis
Jako vlastník jednoho z našich výrobků jste také vítáni jako
zákazníci našeho servisního oddělení.

Nabízíme podporu a rady v případě jakýchkoliv problémů, které
by mohly vzniknout, a pomoc při servisu a objednávání
náhradních dílů. Pomoc si vyžádejte od nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo servisní dílny.

Originální díly
Spolehlivost, kterou nabízíme, závisí na použití našich
originálních náhradních dílů. Pouze naše originální náhradní
díly zaručí správnou funkci, dlouhou provozní životnost a právo
na uplatnění záruky.

Kurzy řízení vozíků
Význam manipulace se zbožím pro firmy i společnost obecně
se zvyšuje každým rokem. Manipulační vozíky jsou přitom
vybavovány stále vyspělejšími technickými řešeními. Proto je
důležité, aby řidič, který má klíčovou roli, kterou hraje při
manipulaci se zbožím, měl správné podmínky k co
nejbezpečnější a nejefektivnější práci. Statistiky ukazují, že u
správně vyškolených řidičů vozíků počet nehod podstatně
klesá. Máte-li zájem o informace o aktuálních nabídkách
školení, kontaktujte místního autorizovaného zástupce či
případně jiného autorizovaného distributora.

Prohlášení o shodě
UniCarriers Europe AB , SE-435 82 Mölnlycke, Sweden,
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že dodané výrobky jsou
v souladu s příslušnými bezpečnostními požadavky směrnic
2006/42/ES a 2014/30/EU. Analýza rizik vychází z normy ISO
3691 . Osvědčení Prohlášení o shodě je přiloženo ke každému
stroji. Toto osvědčení by vždy mělo být uloženo ve vozíku.
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Úpravy stroje
POZNÁMKA!
Neoprávněné změny na vozíku jsou zakázány.

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce, jeho
autorizovaného zástupce nebo jejich nástupce je zakázáno
provádět jakékoliv změny nebo úpravy průmyslových vozíků,
které by mohly ovlivnit například jejich nosnost, stabilitu nebo
bezpečnost. Než provedete jakékoli změny nebo úpravy
průmyslového vozíku, které mohou ovlivnit například brzdění,
řízení, výhled a připojování samostatného oddělitelného
příslušenství, obraťte se na místního autorizovaného
distributora. Jakmile bylo uděleno povolení výrobcem, jeho
zplnomocněným zástupcem nebo jejich nástupcem, musí být
odpovídajícím způsobem změněny štítek označující kapacitu
vozíku, nálepky, etikety, provozní příručka a návod k použití.

Pouze v případě, že výrobce již nepodniká a neexistuje žádný
následník zainteresované strany společnosti, může uživatel
provádět úpravy nebo změny motorového vozíku. Toto platí za
podmínky, že uživatel:

• zajistí, že úpravy nebo změny navrhnou, vyzkouší a
realizují odborní technici působící v oboru průmyslových
vozíků a jejich bezpečnosti;

• povede trvalé záznamy o návrzích, zkouškách a realizaci
příslušných úprav nebo změn;

• schválí a provede příslušné změny štítku(ů) s kapacitou
vozíku, nálepek, přívěsků a návodu k použití;

• připevní k vozíku trvanlivý a čitelný nápis potvrzující
způsob úpravy nebo změny vozíku spolu s datem
provedené změny nebo úpravy a názvem a adresou
organizace, která úkon provedla.
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Respektujeme životní prostředí
Většina našich výrobků je z oceli a lze je kompletně recyklovat.

Dopad na životní prostředí
Všechny výrobky mají dopad na životní prostředí během celého
jejich životního cyklu.

Snažíme se minimalizovat celkovou spotřebu energie při výrobě
a recyklaci. To provádíme v průběhu celého procesu, např.
prostřednictvím designu a výběru součástí.

Odpad
Odpadní materiál, ve spojení s opravami, údržbou, čištěním
nebo sešrotováním, je nutné sbírat a likvidovat způsobem
šetrným k životnímu prostředí a v souladu s místními předpisy.

Taková práce by měla být prováděna pouze v místech určených
k tomuto účelu.

O recyklovatelný materiál by se měly postarat specializované
úřady.

Ekologicky nebezpečný odpad, jako jsou olejové filtry,
hydraulický olej, baterie a elektronická zařízení, mohou mít při
nesprávné manipulaci negativní vliv na životní prostředí a lidské
zdraví.
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Odpovědnost vedoucího pracovníka
1. Je odpovědností vedoucího, aby v zastoupení vedení

společnosti zajistil správné řízení a používání vozíku.
2. Vedoucí pracovník je zodpovědný za dodržování

požadavků kladených na obsluhu, viz.
Požadavky na řidiče strana 11.

3. Je povinností vedoucího pracovníka poučit obsluhu
a zajistit, aby pokyny pro obsluhu byly dodržovány.

4. Vedoucí pracovník musí dodat následující odpovídající
návody k použití, jejichž převzetí musí obsluha podepsat.

Vedoucí pracovník si příslušné návody musí také sám přečíst a
musí být dobře obeznámen s jejich obsahem.

Pokud to vyžadují vnitrostátní orgány, vozík musí být pojištěn
alespoň povinným pojištěním odpovědnosti.

Údržba

POZNÁMKA!
Denní kontrolu a určité servisní úkony musí
vykonávat obsluhující personál poté, co se mu
dostane odpovídajícího školení o konstrukci
a údržbě vozíku. Neustálý pravidelný servis musí být
prováděn autorizovanou servisní organizací.
Chcete-li zajistit účinný a uspokojivý servis vozíku,
obraťte se na autorizovaného prodejce, který může
nabídnout smlouvu o poskytování nepřetržité údržby.

Podmínky použití
Jízda s vozíkem je povolena za následujících podmínek:

• uvnitř budov,
• pod stříškou, viz: Klimatické podmínky strana 129použije

se tlačítko
• na plochém, tvrdém a hladkém povrchu

Pro URS to platí zejména při jízdě v uličkách
s kolejnicovým vedením nebo kabelovým vedením: Musí
být dodrženy požadavky na podlahu stanovené v normě
EN 15620. Povrch podlahy v uličce na ploše o rozměrech
1,3 m x 1,3 m se může výškově lišit mezi dvěma měřenými
body o:
méně než 8 m stohovací výšky: 3,2 mm
více než 8 m stohovací výšky: 2,6 mm

• po zkontrolování maximální zatížitelnosti podklady a přijetí
opatření zabraňujících jejímu překračování,

• normální provozní teplota, viz Klimatické podmínky strana
129

• dobrá viditelnost, adekvátní osvětlení a schválené trasy.
• V případě URS je vzdálenost mezi zvedacími díly /

nákladem vozíku a polohou umístění nebo správně
umístěným zbožím v této poloze alespoň 90 mm na každé
straně při provozu v uličkách s kolejnicovým nebo
kabelovým vedením.
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• používat v nehybném vzduchu. Je-li přítomen průvan nebo
vítr, manipulace s nákladem a přeprava musí být
přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly převládajícím
podmínkám.

VAROVÁNÍ!
Nejezděte s vozíkem po mokré nebo zaprášené
podlaze. Znečištěná podlaha, na níž se nacházejí
šrouby, matice, části obalů atd., představuje riziko.

VAROVÁNÍ!
Vozík operující v oblasti, kde existuje riziko požáru,
výbuchu nebo v jakékoliv jiné oblasti s vysokým
rizikem, musí být speciálně vybaven pro tento účel.
Vozíky nejsou pro tyto situace běžně vybaveny.
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Oprávnění řídit vozík
Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec absolvoval
požadované školení a znal bezpečnostní předpisy, které při
práci musí dodržovat. Zaměstnavatel musí zvažovat vhodnost
zaměstnance pro příslušnou práci. Proto je nutné, aby osoba
zaměstnaná jako řidič absolvovala odpovídající teoretické i
praktické školení pro řidiče vozíků, které odpovídá pracovním
úkolům řidiče, které má řidič vykonávat po vyškolení. Další
školení může být nutné v případě důležitých změn pracovních
úkolů. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytnout písemné
oprávnění k řízení vozíku - také písemný popis rozsahu jeho
povinností.

Požadavky na řidiče
Řidič vozíku musí být mentálně a fyzicky způsobilý k
vykonávání dané práce. Řidič si musí být také vědom, co je
důležité pro manipulaci a manévrování s vozíkem, dopravních
předpisů a dalších relevantních pokynů. Řidič musí mít povolení
vedoucího k řízení daného typu vozíku a musí být speciálně
vyškolen k práci a na pracovní podmínky, ve kterých bude
pracovat.

Požadavky na řidiče u konkrétních trhů

Následující požadavky se vztahují na řidiče vysokozdvižných
vozíků:

• Austrálie: Řidič musí splňovat požadavky normy AS
2359.2.

• Severní Amerika: Řidič musí splňovat příslušné části
normy ANSI/ITSDF B56.

Prohlídka vozíku
• Řidič vozíku odpovídá vedoucímu za to, že zajistí dobrý

provozní stav vozíku.
• Každodenní údržba musí být prováděna pečlivě před

začátkem každé směny. Viz část Údržba vozíku strana
73.

• Jakékoli závady musí být ihned ohlášeny vedoucímu.
• Aby vozík zůstával v dobrém provozním stavu, musí být

čistý a řádně udržovaný. Vozík musí být v pravidelných
intervalech kontrolován v souladu se servisním návodem.

• Zkontrolujte, že žádné z bezpečnostních zařízení nebylo
upravováno ani vyřazeno z provozu.

Aby byl zachován optimální výkon a nedošlo ke ztrátě platnosti
záruky, používejte pouze originální náhradní díly!
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Vysvětlení výrobních štítků
Výrobní štítek stroje obsahuje důležité informace. Pozorně si ho
přečtěte! Povolená nosnost nesmí být nikdy překročena.

Výrobní štítek Štítek s údaji o nosnosti

Obrázek 1. Výrobní štítek a štítek s údaji o nosnosti

1. Označení modelu   
2. Výrobní číslo / verze typu (S

= speciální verze)   
3. Rok výroby   
4. Nosnost, Q   
5. Vyložení těžiště, D   
6. Výška zdvihu, H   

7. Napětí baterie   
8. Hmotnost bez baterie   
9. Minimální hmotnost baterie   
10. Maximální hmotnost

baterie   
11. Referenční číslo   
12. Označení jednotky (volitelné

vybavení)   

Celková hmotnost vozíku = hmotnost bez baterie + hmotnost
baterie + náklad + řidič

VAROVÁNÍ!
Pokyny na štítcích s údaji o nosnosti musí být
respektovány, aby vozík splňoval požadavky na
stabilitu.

Deska, nastavitelná stabilizační patka (UHD, UHX)

Obrázek 2. Deska, nastavitelná stabilizační patka (UHD, UHX)

1. Přípustná vzdálenost
stabilizační patky od podlahy,
mL   



VÝROBNÍ ŠTÍTKY STROJE   06

13

VAROVÁNÍ!
Rozměr mL na obrázku
Deska, nastavitelná stabilizační patka (UHD, UHX)
strana 12 určuje podmínky, jimž musí odpovídat
obsah štítků s údaji o nosnosti vozíků UHD/UHX.

Umístění výrobních štítků
Výrobní štítek se nachází za sedadlem řidiče. Štítek s údaji o
nosnosti se nachází na sloupku horního ochranného rámu před
řidičem.

Obrázek 3. Umístění výrobních štítků

A. Deska pro nastavitelnou
stabilizační patku (UHD,
UHX)   

B. Štítek s údaji o nosnosti   

C. Výrobní štítek   
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Vysokozdvižné vozíky

Obrázek 4. Vysokozdvižné vozíky

Modely ULS/UND/UMS/UHD/UHX jsou elektricky poháněné
vysokozdvižné vozíky pro manipulaci s různými typy nákladních
vozíků. Lze je používat jak s nákladem převáženým před
opěrnými rameny podvozku, tak i se zataženým stožárem
umožňujícím manipulaci v úzkých uličkách. Tyto vozíky lze
použít pro stohování v různých skladovacích systémech nebo
pro dopravu nákladních vozíků.

Konkrétní model vozíku lze zjistit z výrobního štítku stroje.

Vysokozdvižné vozíky URS do úzkých uliček

Obrázek 5. Vysokozdvižné vozíky do úzkých uliček

Vozíky URS jsou vysokozdvižné vozíky (bez zvedání řidiče)
s výkyvnými vidlicemi pro manipulaci s paletami v úzkých
uličkách. Vysokozdvižný vozík umožňuje natáčení a vysunování
vidlic doleva či doprava do vhodné stohovací polohy. Díky tomu
se vozík nemusí během stohování otáčet. Přídavné zařízení
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umožňuje automatický pohyb vozíku v přímém směru, a to buď
pomocí ocelových vodicích kolejnic, nebo vodicího drátu.

Vozík UFW s možností pohybu do 4 stran

UFW je elektrický vozík s možností pohybu do 4 stran, který je
speciálně uzpůsoben manipulaci s dlouhými a objemnými
náklady a různými typy nosičů nákladu. Jízdu do čtyř směrů
umožňují otočná hnací kola. Vozík lze používat jak s nákladem
převáženým před opěrnými nohami, tak i se zataženým
stožárem umožňujícím manipulaci v úzkých uličkách. Vozík lze

používat ke stohování v různých skladovacích zařízeních nebo
k přepravě nosičů nákladu.
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Prostředí řidiče
Funkce
Ovládací prvky

Obrázek 6. Nožní ovládání

A. Levý nožní spínač (s
bezpečnostní funkcí)   

B. Brzdový pedál   
C. Nožní ovládání směru jízdy

(funkce Hands-Free Direction
Control (HFDC)) (kromě
vozíků UFW)   

D. Akcelerátor   
E. Zámek baterie namontované

na nosiči   

Obrázek 7. Ovládací prvky, přístrojová deska
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A. Pákový ovladač Ergologic   
B. Ruční volič směru jízdy

(pouze v kombinaci s
páčkami hydraulického
systému)   

C. Tlačítko klaksonu (pouze
v kombinaci s páčkami
hydraulického systému)   

D. Displej   
E. Klávesnice   
F. Nouzové zastavení

(bezpečnostní funkce)   

G. Spínač (viz Spínače G strana
17)   

H. Spínač s klíčem (volitelně)
nebo tlačítko/kontrolka
aktivace navádění pomocí
vodicího drátu (volitelně)   

I. Zásuvka 12 V (volitelná)   
J. Rukojeť zástrčky baterie

(UMS, UHD, UHX, UFW,
URS )   

K. Páčka systému výměny
baterie (volitelně u vozíků
UMS, UHD, UHX, UFW )   

G1 Kamera 1/2 (volitelná)

G2 Zvýšení/snížení podlahy (UHX, UMS, UHD, UFW, URS)

G3 Red Lamp (volitelné), Blue Lamp (volitelné)

G4 Pracovní osvětlení (volitelné)

G5 Zapnutí/vypnutí kamery (volitelné)

Tabulka 1. Spínače G

Zadní kamerový systém pro jízdu do stran (volitelný)
4směrné vozíky UFW mohou být vybaveny zadním kamerovým
systémem, který poskytuje řidiči lepší výhled dozadu při jízdě
do stran. Zadní kamera umožňuje lepší rozhled za dlouhým
nákladem. Kameru spustíte stisknutím spínače (G5), poté
zapněte monitor stisknutím příslušného tlačítka.

Obrázek 8. Monitor zadní kamery

Red Lamp (volitelné), Blue Lamp (volitelné)

Obrázek 9. Red Lamp / Blue Lamp
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Vozík může být vybaven Red Lamp nebo Blue Lamp které vrhá
jasně modré světlo na zem, jež varuje chodce a jiné operátory
vozíku před příjezdem vozíku.

Red Lamp/Blue Lamp Umístěná na horním ochranném rámu
uprostřed. Úhel svítilny je nastavitelný tak, aby světelná stopa
dopadala do vzdálenosti 2-4 metry od vozíku. Výstražné světlo
se zapíná pouze tehdy, když je volič směru jízdy v poloze vpřed
(opačný směr k vidlicím). U vozíku UFW, tje směr pro svítilnu
Red Lamp/Blue Lamp stejný jako u vysokozdvižných vozúků, tj.
směr vpřed, nikoli pro boční pojíždění.

Red Lamp/Blue Lamp lze zapnout a vypnout spínačem na
přístrojové desce, viz obrázek
Ovládací prvky, přístrojová deska strana 16, poloha G3.

VAROVÁNÍ!
Nehleďte do světelného zdroje. Když se budete
nepřetržitě dívat přímo do svítilny Blue lamp z blízka,
můžete si přivodit poškození sítnice.

Hydraulické funkce
Aby řidič mohl používat kteroukoli z hydraulických funkcí, musí
sedět v sedadle řidiče, čímž se aktivuje spínač ovládaný
sedadlem (bezpečnostní funkce).

Pákový ovladač Ergologic

Obrázek 10. Pákový ovladač Ergologic
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Vysokozdvižné vozíky

Ovládac
í prvky

Funkce Pohyby

A Vidlice spouštění/
zvedání

Posunutí celého
ovladače směrem od
řidiče nebo k řidiči

B Stožár vysunutí/
zatažení

Posunutí celého
ovladače směrem od
stožáru nebo ke
stožáru

C Naklonění nahoru/dolů Přemístění
ovládacího prvku
nahoru nebo dolů

D Boční posun k pedálům/
sedadlu

Posunutí ovládacího
prvku směrem od
řidiče nebo k řidiči

E Příčné polohování
vidlic (volitelně)

k sobě/od sebe Přemístění
ovládacího prvku
nahoru nebo dolů

F Spínač pro
ovládání směru
(volitelný)

Dosažení
požadovaného
směru jízdy stiskem
tlačítka

G Klakson Stisknout tlačítko

H Volitelné vybavení Volitelné vybavení

I Volitelné vybavení Volitelné vybavení

Tabulka 2. Funkce ovládacích prvků POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic se nesmí
používat, pokud je na vidlicích náklad. Vidlice se
mohou ohnout a vysokozdvižný vozík se může
poškodit.

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic není určena
k uchopování nákladu mezi vidlicemi.

4směrné vozíky

Ovládac
í prvky

Funkce Pohyby

A Vidlice spouštění/
zvedání

Posunutí celého
ovladače směrem od
řidiče / k řidiči

B Stožár vysunutí/
zatažení

Posunutí celého
ovladače směrem ke
stožáru / od stožáru

C Naklonění nahoru/dolů Přemístění
ovládacího prvku
nahoru nebo dolů

D Otáčení řízeného
kola

doprava/doleva Posunutí ovládacího
prvku směrem od
řidiče / k řidiči

Tabulka 3. Funkce ovládacích prvků
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4směrné vozíky

Ovládac
í prvky

Funkce Pohyby

E Roztažení vidlic k sobě/od sebe Přemístění
ovládacího prvku
nahoru nebo dolů

F Spínač pro
ovládání směru

dopředu/
dozadu

Dosažení
požadovaného
směru jízdy stiskem
tlačítka

G Klakson Stisknout tlačítko

H Současné otáčení
hnacích a
řízených kol

Stisknutí tlačítka a
posunutí ovládacího
prvku D směrem od
řidiče / k řidiči

I Volitelné vybavení Volitelné vybavení

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic se nesmí
používat, pokud je na vidlicích náklad. Mohlo by dojít
k narušení rovnoběžnosti vidlic a poškození
výložníku. Ze stejného důvodu nepoužívejte tuto
funkci, jsou-li vidlice proti opěrným nohám. Nejdříve
vidle zvedněte.

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic není určena
k uchopování nákladu mezi vidlicemi.

POZNÁMKA!
Pokud je vozík vybaven širší rozevírací jednotkou
vidlic, na obou stranách vozíku vyčnívá o 213 mm.

Vysokozdvižné vozíky do úzkých uliček

Ovládací
prvky

Funkce Pohyby

A Vidlice spouštění/
zvedání

Posunutí celého
ovladače směrem
od řidiče / k řidiči

B Nepoužito

C Natáčení vidlic doprava/
doleva

Přemístění
ovládacího prvku
dolů nebo nahoru

D Boční posun k pedálům/
sedadlu

Posunutí ovládacího
prvku směrem od
řidiče / k řidiči

E Nepoužito

Tabulka 4. Funkce ovládacích prvků
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Vysokozdvižné vozíky do úzkých uliček

Ovládací
prvky

Funkce Pohyby

F Spínač pro ovládání
směru (volitelný)

Dosažení
požadovaného
směru jízdy stiskem
tlačítka

G Klakson Stisknout tlačítko

H Volitelné vybavení Volitelné vybavení

I Volitelné vybavení Volitelné vybavení

Páky hydraulického systému (volitelné)
Páka 1 je umístěna v těsné blízkosti operátora.

Vysokozdvižné vozíky

Obrázek 11. Páky hydraulického systému, vysokozdvižný vozík

Páka Směrem od řidiče
vozíku

Směrem k řidiči
vozíku

1 Spouštění Zvedání

2 Vysunutí stožáru Zatažení stožáru

3 Naklopení stožáru od
sebe

Naklopení stožáru k
sobě

4 Přesunutí k pedálům Přesunutí k sedadlu

5 Vidlice od sebe Vidlice k sobě

Tabulka 5. Vysokozdvižný vozík ovládaný pákou

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic se nesmí
používat, pokud je na vidlicích náklad. Vidlice se
mohou ohnout a vysokozdvižný vozík se může
poškodit.

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic není určena
k uchopování nákladu mezi vidlicemi.
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4směrné vozíky

Obrázek 12. Páčky hydraulického systému, 4směrný vozík

Páka Směrem od řidiče
vozíku

Směrem k řidiči
vozíku

1 Spouštění Zvedání

2 Vysunutí stožáru Zatažení stožáru

3 Naklopení stožáru od
sebe

Naklopení stožáru k
sobě

4* Sestava řízeného
kola proti směru
hodinových ručiček

Sestava řízeného
kola po směru
hodinových ručiček

5 Vidlice od sebe Vidlice k sobě

Tabulka 6. 4směrný vozík ovládaný pákou

* Podržením tlačítka, které se nachází nad páčkou, se hnací
kolo nastaví do stejného směru jako řízené kolo.

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic se nesmí
používat, pokud je na vidlicích náklad. Mohlo by dojít
k narušení rovnoběžnosti vidlic a poškození
výložníku. Ze stejného důvodu nepoužívejte tuto
funkci, jsou-li vidlice proti opěrným nohám. Nejdříve
vidle zvedněte.

POZOR!
Funkce příčného polohování vidlic není určena
k uchopování nákladu mezi vidlicemi.

POZNÁMKA!
Pokud je vozík vybaven širší rozevírací jednotkou
vidlic, na obou stranách vozíku vyčnívá o 213 mm.
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Vysokozdvižné vozíky do úzkých uliček

Obrázek 13. Páky hydraulického systému, vozíky do úzkých uliček

Páka Směrem od řidiče
vozíku

Směrem k řidiči
vozíku

1 Spouštění Zvedání

2 Přesunutí k pedálům Přesunutí k sedadlu

3 Natáčení vidlic proti
směru hodinových
ručiček

Natáčení vidlic po
směru hodinových
ručiček

Tabulka 7. Vozík do úzkých uliček ovládaný pákou

Ovládací prvky Funkce

4 Tlačítko/kontrolka aktivace navádění pomocí
vodicího drátu (volitelné)

Tabulka 8. Vozík do úzkých uliček ovládaný tlačítky, navádění pomocí
vodicího drátu

Nastavení
Přístrojový panel a loketní opěra
Pro zvýšení pohodlí a ergonomie řidiče existuje řada možností
nastavení. Informace o provozních postupech najdete také v
pokynech v kapse pod pravou loketní opěrou.
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Obrázek 14. Seřízení přístrojového panelu a loketní opěry

A. Pro seřízení celého
přístrojového panelu v
podélném směru stiskněte
tlačítko A (UHX, UMS, UHD,
UFW, URS ) .   

B. Pro seřízení výšky loketní
opěry posuňte páčku B
nahoru.   

Sedadlo obsluhy
Sedadlo řidiče je možno seřizovat tak, aby vyhovovalo
hmotnosti, výšce a posedu řidiče. Seřízení je možno provádět
následujícím způsobem.

UMS/UHD/UHX/UFW/URS ULS/UND

A. Seřízení podle hmotnosti (všechny modely)

Roztáhněte kliku na ovladači A pro nastavení odpružení dle
hmotnosti a otáčejte jí, dokud zelená značka nebude směřovat
vzhůru, když řidič bude sedět na sedadle. To znamená, že
odpružení je nastaveno tak, aby vyhovovalo hmotnosti řidiče.

B. Zajištění sklonu opěradla (UMS, UHD, UHX, UFW, URS)

Opěradlo je možno nastavit buď do polohy s odjištěným
sklonem nebo do polohy se zajištěným sklonem. Chcete-li
nastavení sklonu opěradla zajistit, otočte páku B do svislé
polohy. Sklon opěradla je možno zajistit v kterékoli poloze v
celém rozsahu nastavení.
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C. Sklon opěradla (UMS, UHD, UHX, UFW, URS)

Nachází-li se opěradlo v poloze umožňující nastavování jeho
sklonu (tj. páka je ve vodorovné poloze), lze pomocí páky C
nastavit jednu ze tří poloh. Sklopte opěradlo dozadu, vytáhněte
páku a umístěte ji do požadované polohy. Uvolněte opěradlo.
Chcete-li nastavit vzpřímenější polohu, přestavte páku tak, aby
směřovala dolů. Chcete-li naopak nastavit větší úhel sklonu
opěradla, přestavte páku do vodorovné polohy.

D. Seřízení v podélném směru (všechny modely)

Po vytažení rukojeti, která se nachází pod sedákem, směrem
nahoru je celé sedadlo možno posunout dopředu nebo dozadu.

E. Sklon opěradla (ULS, UND)

Zadní opěradlo je možno nastavovat do 5 poloh s různými úhly
sklonu. Nastavení úhlu sklonu opěradla se provádí zatlačením
páky E dolů a sklopením opěradla do požadované polohy.

F. Sklon sedadla (ULS, UND)

Čalouněný sedák je možno nastavovat do 4 poloh s pevným
úhlem sklonu. Odlehčete sedák, přesuňte páku dozadu a po
dosažení požadovaného úhlu sklonu ji opět uvolněte.

G. Bederní opěrka (UMS, UHD, UHX, UFW, URS) (volitelná u
ULS, UND, je-li vybráno vysoké opěradlo sedadla)

Bederní opěrka se posouvá nahoru napumpováním
vzduchového vaku. Chcete-li bederní opěrku snížit, uvolněte
tlak vzduchu stisknutím tlačítka na vaku.

H. Vyhřívání sedadla (volitelné)

Vyhřívání sedadla se zapíná a reguluje otáčením kolečka, které
se nachází na levé straně sedáku, nahoru nebo dolů.

Opěrka šíje (volitelná u UMS, UHD, UHX, UFW, URS)
(volitelná u ULS, UND, je-li vybráno vysoké opěradlo
sedadla)

Obrázek 15. Nastavení opěrky hlavy

Opěrku šíje B lze seřizovat nahoru nebo dolů v několika
krocích. Chcete-li opěrku šíje odmontovat od opěradla sedadla,
zatlačte dovnitř západku A na zadní straně opěradla a
současně vytáhněte opěrku směrem nahoru. Západku
naleznete v dolní části vzpěry opěrky šíje pod zadním
čalouněním opěradla sedadla.



07   POPIS VOZÍKU

26

Seřízení sedáku v podélném směru (ULS, UND)

Čalouněný sedák je seřiditelný také v podélném směru.

Obrázek 16. Seřízení sedáku v podélném směru

1. Uvolněte opěradlo vytažením pojistného kolíku a
posunutím odpružené desky dozadu (A).

2. Opěradlo vytáhněte (B).
3. Sklopte sedák do jeho nejnižší polohy.
4. Uvolněte sedák vyšroubováním dvou přidržovacích šroubů

u zadního okraje (C).
5. Sedák vytáhněte a obraťte.
6. Povolte dva pojistné šrouby a přesuňte přední desku

nacházející se pod sedákem asi o 20 mm a poté desku v
této nové poloze (D) zajistěte utažením šroubů.

7. Vložte sedák zpět do rámu sedadla a zajistěte jej
zašroubováním a utažením šroubů.

8. Vraťte zpět opěradlo a ujistěte se, že je jeho poloha
zajištěna pojistným kolíkem.

Mini volant
Jestliže je vozík vybaven miniaturním volantem, položte celou
dlaň levé ruky na malý výstupek miniaturního volantu a
současně opřete paži o loketní opěrku. Loketní opěrka se seřídí
podle vámi prováděných pohybů. Pro usnadňování nastupování
a vystupování lze loketní opěrku zvednout nahoru.

Obrázek 17. Miniaturní volant, nastavení loketní opěrky

A. Seřízení podélné polohy loketní opěrky
Loketní opěrku lze seřizovat v podélném směru stisknutím
tlačítka A a následným přesunutím opěrky do požadované
polohy.
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A. Seřízení výšky loketní opěrky
Výšku loketní opěrky lze seřizovat uvolněním knoflíku B a
následným přesunutím opěrky do požadované polohy.
Nastavená poloha loketní opěrky se zajišťuje utažením knoflíku.

Volant střední velikosti (volitelný)
Volant střední velikosti je možno seřizovat ve třech směrech, a
to výškově, vodorovně a natočením. Všechna tato seřízení se
provádějí po uvolnění knoflíku (A).

Obrázek 18. Nastavení volantu střední velikosti

Systém podpory stability S3-1
S3 alternativa 1 (S3-1) je elektronický pomocný a monitorovací
systém, který zlepšuje stabilitu a bezpečnost při nakládání a za
jízdy.

V následující tabulce je uvedeno, které modely vozíků jsou
nebo mohou být vybaveny systémem S3-1.

Model vozíku S3-1

ULS Volitelné vybavení

(Funkcemi „Snížení nebezpečí převrácení do
strany“ (bod A) a „Zlepšená ovladatelnost při
vysokých rychlostech“ je však vozík vybaven
standardně).

UMS Standardní

UHD

UHX

UND

UFW Standardní

URS Není dostupný.

Vozíky vybavené systémem S3-1 mají sníženou maximální
rychlost jízdy a určité omezené hydraulické funkce podle výšky
vidlic nad podlahou, umístění vysokozdvižného vozíku a v
případech, kdy se hnací kolo otočí o více než 3 stupně v
každém směru. Je-li vozík zapnut v době, kdy má zvednuté
vidlice nebo vysunutý nosič stožáru, zobrazí se na displeji
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řídicího počítače vozíku pokyn ke spuštění vidlic nebo k
zatažení nosiče stožáru. Pokud se tento úkon neprovede, bude
omezena rychlost vozíku. Jsou-li zvednuty vidlice, je omezena
také rychlost pohybů ovládaných pomocí druhé a třetí ovládací
páky.

POZNÁMKA!
Když se 4směrný vozík pohybuje bokem, systém
S3-1 neomezuje rychlost během otáčení.

Snížení nebezpečí převrácení do strany
A. Pokud řidič zvýší rychlost příliš rychle nebo jede příliš rychle
v ostrých zatáčkách, hrozí riziko převrácení vozíku. Systém
S3-1 „myslí dopředu“ a dokáže okamžitě vyrovnat snížením
rychlosti a zrychlením.

B. Rychlost se snižuje také tehdy, jsou-li zvednuty vidlice a je-li
vysunut stožár.

Zvýšená ovladatelnost při nejvyšších rychlostech
Protože vozík je obtížnější řídit vysokou rychlostí ve směru
vidlic, rychlost se v této pozici snižuje.

Snížení nebezpečí převrácení
Síly působící převrácení vznikají, když stroj manipuluje s
nákladem ve velkých výškách a stožár je vysunutý a naklopený,
zvláště v kombinaci s vozíkem pohybujícím se nad podlahou. V
této situaci systém S3-1 okamžitě podnikne akci a vydá nové
instrukce řídicímu systému pro činnost stožáru.

• Při velkých nakládacích výškách systém S3-1 omezuje
počet operací, které lze provést současně. Rychlost
operací je rovněž omezena a umožňuje přesnou a
bezpečnou manipulaci.

• Souběžné funkce pák jsou povolené s nákladem v malých
a středních výškách, ale i zde systém zaručuje minimální
trhavost brání nežádoucím pohybům.

Systém podpory stability S3-2
S3, alternativa 2 (S3-2) zahrnuje subsystémy S3-2 pro rychlost
a S3-2 pro hmotnost .

S3-2 pro rychlost
S3-2 je systém, který zjišťuje hmotnost nákladu během nebo
bezprostředně po zvedání vidlí, aby se docílilo optimálního
brzdicího účinku a vyšší rychlosti při menší hmotnosti nákladu.
Systém S3-2 umožňuje vyšší výkon vozíku než systém S3-1.

S3-2 pro hmotnost
S3-2 je systém, který zjišťuje hmotnost nákladu během nebo
bezprostředně po zvedání vidlí, aby o ní informoval operátora,
který ji pak porovná s hodnotami nosnosti vozíku.

Hmotnost nákladu je zaokrouhlena na nejbližší stovku
kilogramů.

POZNÁMKA!
Výsledek měření hmotnosti při zvedání může být
ovlivněn, pokud se teplota oleje vozíku liší od teploty
oleje při hmotnostní kalibraci.
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Vozíky, které jsou nebo mohou být vybaveny systémem
S3-2
V následující tabulce je uvedeno, které modely vozíků jsou
nebo mohou být vybaveny systémem S3-2 pro rychlost a S3-2
pro hmotnost.

Model
vozíku

S3-2 pro rychlost S3-2 pro hmotnost

ULS Volitelné vybavení Volitelné vybavení

UMS Volitelné vybavení Volitelné vybavení

UHD Volitelné vybavení Volitelné vybavení

UHX Volitelné vybavení Volitelné vybavení

UND Volitelné vybavení Volitelné vybavení

UFW Standardní Volitelné vybavení

URS Není dostupný. Volitelné vybavení

Zobrazení údaje o hmotnosti
Úvod

POZNÁMKA!
Tento systém nesplňuje zákonné požadavky, které
by umožňovaly jeho použití jako váhy.

Pokud je aktivován indikátor hmotnosti, automaticky je
spuštěno měření hmotnosti pokaždé, když je náklad spuštěn a
zastaví se pod spínačem přepravní polohy.

POZNÁMKA!
Toto měření se provádí bez ohledu na skutečnost,
zda si je obsluha vyžádala či nikoli.

Obsluha může určit, zda se má hmotnost nákladu zobrazit na
displeji, tím, že stiskne tlačítko dle Aktuální hmotnost nákladu
strana 53 . Není-li v době měření nalezen žádný platný
naměřený odečet, počítač vozíku se dotáže obsluhy, zda je
třeba vidlice přesunout, aby byl získán nějaký odečet – tento
výsledek bude zobrazen na displeji

Odečet hmotnosti nákladu je zaokrouhlen na nejbližší desítku
kilogramů/liber. Minimální hmotnost nákladu je 100 kg/220 liber.

V následující tabulce je uvedeno, které modely vozíků jsou
nebo mohou být vybaveny indikací hmotnosti.

Model vozíku Zobrazení údaje o hmotnosti

ULS Volitelné vybavení

UMS Volitelné vybavení

UHD Volitelné vybavení

UHX Volitelné vybavení

UND Volitelné vybavení

UFW Standardní

URS Volitelné vybavení
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Prostory a požadavky
Měření lze provést pouze tehdy, když byly vidlice spuštěny
a zastaveny mezi spínačem přepravní polohy a podlahou.
Vidlice se po dobu přibližně 2 sekund nesmí pohybovat.

Celý náklad je nutné umístit na vidlice a žádná jeho část nesmí
například spočívat na podlaze nebo jiném předmětu.
V opačném případě bude odečet hmotnosti nesprávný.

Chcete-li zajistit nejvyšší přesnost odečtu, vidlice je nutné
neprodleně po spuštění zastavit relativně prudkou rychlostí.
Před tímto krokem je třeba ověřit, zda je náklad umístěn na
vidlicích v bezpečné poloze.

Minimální hmotnost nákladu je 100 kg.

POZNÁMKA!
Výsledek měření hmotnosti při zvedání může být
ovlivněn, pokud se teplota oleje vozíku liší od teploty
oleje při hmotnostní kalibraci.

Přesnost, indikace hmotnosti
Systémová indikace hmotnosti se udává se jmenovitou
přesností +/- 50 kg. Odečet měření však může mít ještě vyšší
odchylku, pokud se vidlice spouštějí pomalu.

Funkce
Systém indikace hmotnosti je tvořen několika funkcemi.
Specifikace a informace o použití jednotlivých funkcí najdete
v části Zobrazení údaje o hmotnosti strana 53.

Dynamické řízení zatáčení (DCC)
Dynamické řízení zatáčení (DCC) je elektronický pomocný
systém, který snižuje nebezpečí převrácení. Pokud řidič zvýší
rychlost příliš rychle nebo jede příliš rychle v ostrých zatáčkách,
systém sníží rychlost a zrychlení.

Vozíky vybavené systémem S3 (viz část
Systém podpory stability S3-1 strana 27) mají vestavěné
dynamické řízení zatáčení.

Aktivní snižování prokluzu, funkce ASR
(volitelná)
Dochází-li k prokluzování hnacího kola vozíku na povrchu
podlahy, bliká uprostřed displeje výstražná kontrolka a rychlost
se sníží na hodnotu odpovídající plazivému chodu. Pokud se po
2 sekundách obnoví potřebný záběr, vozík postupně zrychlí na
normální rychlost.

POZNÁMKA!
Systém ASR nefunguje, pokud se vozík s možností
pohybu do 4 stran pohybuje do stran.
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Systém bezpečné zóny vidlic (volitelný)

Systém bezpečné zóny vidlic je pomocný elektronický systém,
který zastavuje vidlice předtím, než se dotknou opěrných noh
vozíku. Tím se minimalizuje poškození vidlic / nosiče vidlic.

Systém je aktivní, když jsou vidlice v přepravním režimu (ve
výšce méně než 0,5 m).

Pokud systém brání vidlicím v pohybu, na displeji vozíku bliká

symbol . Chcete-li systém dočasně deaktivovat a pokračovat
v pohybu vidlicemi, stiskněte tlačítko 5 na klávesnici vozíku.

Integrované polohovací zařízení / zařízení
pro boční posuv vidlic (volitelné)

Obrázek 19. Integrované polohovací zařízení / zařízení pro boční posuv
vidlic
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Jako volitelné vybavení vozíků ULS, UND je k dispozici
jednotka pro příčné polohování a boční posuv vidlic. Možný
boční posuv závisí na aktuálním rozevření vidlic.

Poloha vidlic V (mm) Boční posuv +/- mm

V min. 400 0

V max. 800 0

Vystředěné 600 100

Nevystředěné 400 < V < 800 0 < 100

Tabulka 9. Možný boční posuv jako funkce aktuálního rozevření vidlic

Kabina (volitelná)
Pro pohodlí řidiče lze vozíky používané v chladírnách nebo pod
přístřešky vybavit kabinou. Jsou dva typy kabin upravené pro
různé potřeby. Obrázek 20. Kabina určená pro

chladírny
Obrázek 21. Úzká kabina určená
pro chladírny

Střešní poklop
Střešní okno lze otevřít zevnitř i zvenčí a používá se jako
nouzový východ. Střešní okno lze pootevřít a poté zcela uvolnit
ze závěsů.
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Obrázek 22. Střešní poklop

POZOR!
Střešní okno se smí používat pouze jako nouzový
východ.

Topné těleso
Vozík je vybaven jedním nebo dvěma topnými tělesy a
nastavitelnými větracími otvory, které rozvádějí ohřátý vzduch

uvnitř kabiny a k oknům. Rozvádění vzduchu vně a uvnitř
kabiny lze nastavovat prostřednictvím regulátoru na topném
tělese.

Obrázek 23. Topné těleso
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Obrázek 24. Topné těleso, klapka

Pod topným tělesem je umístěna klapka, která usměrňuje
vzduch v kabině do úrovně podlahy.

Funkce topného tělesa
Topné těleso se zapíná v automatickém provozním režimu po
zapnutí vozíku. V automatickém režimu se automaticky reguluje
teplota a nastavují otáčky ventilátoru.

Přímo před řidičem je umístěn panel s displejem a ovládacími
tlačítky, kterým se ovládají funkce topného tělesa.

Obrázek 25. Funkce topného tělesa

A. Ovládací prvek rozvodu
vzduchu   

B. Ovládací tlačítka otáček
ventilátoru   

C. Ovládací tlačítka k
nastavování teploty   

D. Hlavní vypínač + tlačítko k
přepínání automatického a
manuálního ovládání   

E. Displej zobrazující předem
nastavenou teplotu. Svítí-li
kontrolka, je aktivován
automatický provoz.   
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Přesunutím ovládacího prvku dolů se zavírá
klapka. Vzduch pak cirkuluje uvnitř kabiny.
Přesunutím ovládacího prvku nahoru se klapka
otevírá. Vzduch je pak přiváděn zvenčí. Je-li
ovládací prvek nastaven v některé poloze mezi
svými koncovými polohami, je do kabiny
přiváděna směs vzduchu odebíraného zvenčí i
zevnitř.

Chcete-li zvýšit nebo snížit otáčky ventilátoru,
stiskněte tlačítko se šipkou směřující nahoru,
resp. dolů. Pokud se otáčky ventilátoru upraví v
době, kdy je aktivován automatický provozní
režim, dojde k vypnutí automatického režimu.

Chcete-li zvýšit nebo snížit teplotu, stiskněte
tlačítko se šipkou směřující nahoru, resp. dolů.
LO indikuje, že všechna topení jsou vypnutá. HI
indikuje, že všechna topení jsou zapnutá na plný
výkon.

Topné těleso se zapíná a vypíná stisknutím
tlačítka automatického režimu. Toto tlačítko se
používá také k aktivaci automatického režimu
(tento režim se automaticky aktivuje při zapnutí
vozíku).

POZOR!
Topení v kabině nesmí být zakryto.

VAROVÁNÍ!
Skříň topného tělesa se za běhu silně zahřívá.
Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se
topného tělesa.

VAROVÁNÍ!
Když je na kabině led nebo dojde k zamlžení kabiny,
které snižuje viditelnost, s vozíkem se nesmí jezdit.
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Další funkce

Obrázek 26. Kabina určená pro chladírny, funkce

A. Osvětlení   
B. Vnitřní rukojeť   

C. Vnější rukojeť    Obrázek 27. Úzká kabina určená pro chladírny, funkce

A. Osvětlení   
B. Zrcátko pro couvání   

C. Vnější rukojeť   
D. Vnitřní rukojeť   
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Volitelné vybavení
Vozík může být vybaven volitelnými zařízeními. Mimo jiné
existují následující možnosti:

Volitelné vybavení Popis

Kamerový systém Barevný systém s kamerou
namontovanou na vidlici a 7palcovou
LCD obrazovkou

Rádio s přehrávačem
CD/MP3

Zásuvka pro 12 VDC Zdroj napájení, například pro mobilní
telefon

Měnič 48–12 V 5 A/60 W, umístěný pod pravou loketní
opěrkou

Vstup spínače na klíč Vozík se startuje klíčem namísto kódu
PIN.

Funkce Smart Start Vozík se startuje kartou namísto kódu
PIN.

Pracovní osvětlení 2 svítilny namontované pod horním
ochranným rámem

Držák na příslušenství Rameno s držákem, např. pro terminál

Psací pult Nastavitelný psací pult, vhodný pro
formát A4, včetně držáku příslušenství

Systém zadní kamery Barevný systém s kamerou
namontovanou na stožáru a 7palcovým
LCD displejem (pouze UFW)

Zpětné zrcátko Širokoúhlé zpětné zrcátko

Volitelné vybavení Popis

Polohové světlo Vizuální pomůcka pro zjišťování polohy
vysokozdvižného vozíku v uličce při
stohování

Blue Lamp Vrhá jasné modré světlo na zem, které
varuje chodce a jiné operátory vozíku
před příjezdem vozíku.

Red Lamp Vrhá jasně červené světlo na zem, které
varuje chodce a jiné operátory vozíku
před příjezdem vozíku.

Integrované polohovací
zařízení / zařízení pro
boční posuv vidlic

Jednotka s integrovaným polohovacím
zařízením / zařízením pro boční posuv
vidlic

Konec uličky (End Of
Aisle)

Vysokozdvižný vozík se při dosažení
konce uličky automaticky zpomalí nebo
zastaví.

Navádění pomocí vodicího
drátu

Vysokozdvižný vozík je naváděn pomocí
vodicího drátu na podlaze (pouze model
URS).

Navádění kolejnicemi Vysokozdvižný vozík je naváděn
kolejnicemi na podlaze (pouze URS).

Zobrazení údaje o
hmotnosti

Systém, který udává hmotnost nákladu
(standardně u modelu UFW)
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Volitelné vybavení Popis

Systém bezpečné zóny
vidlic

Elektronický systém, který zajišťuje
ochranu opěrných noh před poškozením
vidlicemi (pouze model UFW).

Otáčení o 360 stupňů UFW: Vozíky jsou standardně vybaveny
ručními voliči směru jízdy a funkcí
otáčení o 360 stupňů.

Další modely: Vozíky mohou být
volitelně vybaveny ručními voliči směru
jízdy a funkcí otáčení o 360 stupňů.

POZNÁMKA!
Návody k použití přídavných zařízení se dodávají
spolu se zařízením.

Informace o volitelném vybavení připojeném k počítači vozíku
jsou uvedeny v části Vozíky vybavené volitelnými funkcemi
strana 49.
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Technické údaje

Model vozíku Zbývající kapacita
baterie (V/Ah)

Hmotnost, kg

ULS 120 48/300–450 533-895

ULS 140 48/450–600 708-1125

UMS 160 48/450-750 712-1343

UMS 200 48/600-930 892-1567

UHD 160 48/600-750 892-1343

UHD 200 48/600-930 892-1567

UHD 250 48/750-930 1063-1567

UHX 200 48/840-930 1240-1567

UND 140 48/600-930 892-1567

UFW 200 48/465-930 712-1567

UFW 250 48/560-930 892-1567

URS 125 48/840-930 1240-1567

URS 150 48/840-930 1240-1567

Tabulka 10. Standardně dodávané baterie

Nabíjení baterie
Údržbu baterie by měl provádět pouze speciálně vyškolený
personál. Nabíjení baterií však smí provádět i další personál, a
to za předpokladu, že se k připojení k nabíjecí jednotce používá
zástrčka baterie. Nabíjení baterie se provádí podle doporučení

jejího výrobce a za použití vhodné nabíječky. Vozík je určen pro
použití s baterií na bázi olovo/kyselina. Měly by se používat
pouze automatické nabíjecí jednotky.

Musí být splněny požadavky ČSN EN 50272-3. Přečtěte si
návod k obsluze od dodavatele baterií a návod k obsluze pro
nabíječky.

Při nabíjení baterie dodržujte místní legislativu a bezpečnostní
pokyny. Místa, kde se baterie nabíjejí, by měly být označeny
a měly by být dobře větrány. K dispozici by mělo být oční
vyplachovátko, umývárna, hasicí přístroj a ochranné brýle.

VAROVÁNÍ!
Kontrolu hustoty elektrolytu smí provádět pouze
autorizovaný servisní personál.

VAROVÁNÍ!
Vždy používejte ochranné brýle. Kyselina může
způsobit vážné popáleniny.

VAROVÁNÍ!
Při nabíjení baterie vzniká výbušný plyn! Kouření
nebo otevřený plamen může způsobit výbuch!

VAROVÁNÍ!
Před manipulací s bateriemi si sundejte všechny
prsteny, náramky, náhrdelníky a podobné předměty.
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VAROVÁNÍ!
Nabíječka baterie se smí zapojovat pouze do
uzemněné zásuvky.

VAROVÁNÍ!
Před údržbou, řešením problémů nebo čištěním
nabíječky odpojte baterii a připojení k síti.

Před nabíjením
1. Vypněte vozík.
2. Otočením rukojeti uvolněte zástrčku baterie (je-li jí vozík

vybaven).

3. Vytáhněte zástrčku baterie ven z vozíku pomocí rukojeti
zástrčky baterie.

POZOR!
Zástrčku nevytahujte zatažením za kabely.

Obrázek 28. Nabíjení baterie
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4. Podle pokynů dodavatele baterie zajistěte správnou
hladinu elektrolytu. Baterie se může poškodit, pokud jsou
desky článků během nabíjení suché. Elektrolyt baterie
může při nabíjení přetéci, pokud je jeho hladina příliš
vysoká.

POZNÁMKA!
To neplatí pro gelové baterie.

Před nabíjením se ujistěte, že jsou desky ponořeny
v kyselině, ale jejich okraje nikoli. Před nabíjením je nutné,
aby byl nad deskami volný prostor, protože se zvětší
objem kapaliny.

POZNÁMKA!
Pokud je nutné doplňovat do baterie vodu
častěji než jednou za týden, většinou je něco
v nepořádku. To platí pro normální prostředí a
způsob použití.

5. Připojte zástrčku baterie ke konektoru nabíječky.
6. Spínačem na nabíječce zahajte nabíjení.
7. Zkontrolujte, zda indikátor nabíjení ukazuje normální

hodnoty. V opačném případě nahlaste chybu.

Po nabíjení
1. Ověřte, zda bylo nabíjení dokončeno.
2. Vypněte nabíjení.
3. Odpojte nabíjecí konektor.

4. Zkontrolujte vodu v baterii a podle potřeby ji doplňte na
správnou hladinu podle pokynů výrobce baterie.

5. Připojte zástrčku baterie otočením rukojeti (je-li jí vozík
vybaven).

Údržba a výměna baterie
Baterie na nosiči
1. Stiskněte tlačítko 4 na klávesnici a současně ovládejte

páčku „zatažení stožáru”.
2. Sešlápněte nožní pedál, kterým se uvolňuje zajišťovací

západka baterie. Přidržte sešlápnutý pedál a současně
ovládejte páčku „vysunutí stožáru“.

3. Vysuňte baterii, aby byla lépe přístupná při provádění
kontroly nebo výměny.

4. Vytáhněte zástrčku baterie.
5. V případě výměny umístěte starou baterii na

nabíjecí/odkládací konstrukci a zasuňte dovnitř novou
baterii.
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6. Připojte zástrčku baterie.
7. Zasunutí a zajištění nové baterie: Usedněte do sedadla

řidiče a aktivujte pouze páčku „zatažení stožáru“, dokud se
vysokozdvižný vozík nezastaví, potom stiskněte tlačítko 4

na klávesnici a nadále ovládejte páčku „zasunutí
stožáru“, dokud se vysokozdvižný vozík nezastaví a
baterie nezajistí.

POZNÁMKA!
Páčka „zasunutí stožáru“ se používá ve
4směrných vozících UFW, dokud se baterie
nezajistí. Tlačítko 4 není třeba používat.

POZOR!
Při vkládání baterie se ujistěte, že kabely baterie
nejsou zachyceny nebo nesprávně nasměrovány.

Baterie na válečkovém podstavci
1. Vytáhněte zástrčku baterie.
2. Nadzvedněte pojistku baterie na straně, kde chcete baterii

vytáhnout, povolte šroub a vytáhněte nápravu do její
nejvyšší polohy. Poté nápravu spusťte dolů směrem k
vidlicím.

3. Mírně povolte šroub druhého zámku baterie.
4. Vysuňte baterii po válečcích na nabíjecí/odkládací

konstrukci.
5. Zasuňte novou baterii.
6. Připojte zástrčku baterie.

7. Zasunutí a zajištění nové baterie na elektricky poháněných
vysokozdvižných vozících : Usedněte do sedadla řidiče a
aktivujte pouze páčku „zatažení stožáru“, dokud se
vysokozdvižný vozík nezastaví, potom stiskněte tlačítko 4

na klávesnici a nadále ovládejte páčku „zasunutí
stožáru“, dokud se vysokozdvižný vozík znovu nezastaví a
baterie nebude ve své nejhlubší poloze.

8. Nadzvedněte pojistku baterie.
9. Baterii zajistěte utažením šroubů.

POZOR!
Při vkládání baterie se ujistěte, že kabely baterie
nejsou zachyceny nebo nesprávně nasměrovány.

Baterie na válečkovém podstavci poháněném motorem
1. Zastavte vozík ve vhodné poloze.
2. Zcela vysuňte stožár a poté vozík vypněte.
3. Vytáhněte zástrčku 48voltové baterie.
4. Uvolněte zámky po obou stranách baterie.
5. Připojte zástrčku externí 24voltové baterie a pomocí

pákového ovladače vysuňte vybitou baterii ven k nabité
baterii.

6. Připojte propojovací kabel. Zapněte opačný směr
posouvání, dokud se vybitá baterie zcela neocitne na
protější straně. Odstraňte propojovací kabel.

7. Nadzvedněte pojistku baterie na straně, kterou se baterie
nebude zasouvat dovnitř. Zatlačte baterii do pojistky.
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8. Vytáhněte zástrčku 24voltové baterie.
9. Připojte zástrčku 48voltové baterie.
10. Zasunutí a zajištění nové baterie: Usedněte do sedadla

řidiče a aktivujte pouze páčku „zatažení stožáru“, dokud se
vysokozdvižný vozík nezastaví, potom stiskněte tlačítko 4

na klávesnici a nadále ovládejte páčku „zasunutí
stožáru“, dokud se vysokozdvižný vozík znovu nezastaví a
baterie nebude ve své nejhlubší poloze.

11. Vytáhněte druhý zámek baterie. Baterii zajistěte utažením
šroubů.

POZOR!
Při vkládání baterie se ujistěte, že kabely baterie
nejsou zachyceny nebo nesprávně nasměrovány.

VAROVÁNÍ!
Při vysouvání nebo zasouvání baterie si počínejte
opatrně, protože hrozí nebezpečí přiskřípnutí.

Údržba baterie
VAROVÁNÍ!
Údržbu baterie a nabíječky smí provádět pouze
speciálně vyškolený personál.

VAROVÁNÍ!
Zabraňte vzniku zkratů, které mohou způsobit
výbuch nebo požár.
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Obecné
Vozík je vybaven řídicím počítačem. V těchto případech se
informace zasílají do vozíku prostřednictvím klávesnice a
zobrazují se na panelu. Vozík standardně není vybaven klíčkem
manuálního spouštění (ten se dodává jako doplňkové
vybavení), nýbrž se zapíná a vypíná stisknutím tlačítek hlavního
vypínače na klávesnici. K zapnutí vozíku bude řidič potřebovat
uživatelské identifikační číslo a heslo.

K dispozici je také volitelná funkce využívající čipovou kartu. Při
použití této funkce se řidič přihlašuje pomocí karty namísto
zadávání uživatelského identifikačního čísla a hesla.

Symboly a znaky na displeji

Obrázek 29. Symboly a znaky na displeji

A. Pomocný systém S3
neaktivní   

B. Zastavení pohonu   
C. Zajištěná parkovací brzda   
D. Indikátor baterie   
E. Poloha volantu a volba

směru   
F. Chyba: Svítí po příjmu

chybového kódu. Bliká, je-li
aktivována funkce ASR
(volitelná funkce).   

G. Poloha řízeného kola
(standard u UFW)   

H. Plazivá rychlost aktivována   
I. Navádění vozíku pomocí

vodicích kolejnic (volitelná
funkce pro URS)   

J. Navádění vozíku vodicím
drátem (volitelná funkce pro
URS)   

K. Naklápění ve středové poloze
(volitelná funkce)   

L. Boční posuv ve středové
poloze (volitelná funkce)   

M. Zastavení zdvihu (volitelné
vybavení)   

N. Otáčení o 360 stupňů
(volitelná funkce) (standard u
UFW)   

O. Doba provozu v hodinách   
P. Čas   
Q. Chybový kód   
R. Zbývající kapacita baterie   
S. Servisní výstražná

signalizace (volitelná
funkce)   

T. Datum   
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Klávesnice

Obrázek 30. Klávesnice

Klávesnice obsahuje 13 kláves s následujícími funkcemi:

Číselná klávesa 0 a volba úrovně pro vybírání palet (předvolba
výšky)

Číselná klávesa 1 a volba úrovně pro ukládání palet (předvolba
výšky)

Číselná klávesa 2, postupné procházení nabídky dolů a
zapnutí/vypnutí plazivé rychlosti

Číselná klávesa 3 a nastavení středové polohy sklápění

Číselná klávesa 4 a zasouvání baterie

Číselná klávesa 5 a dodatečná funkce pro určité volitelné
doplňky

Číselná klávesa 6 a nastavení středové polohy bočního posuvu

Číselná klávesa 7 a zobrazení údaje o hmotnosti

Číselná klávesa 8, postupné procházení nabídky nahoru a
opětovné spuštění po zastavení zdvihu

Číselná klávesa 9 a zobrazení celkové hmotnosti

Hlavní vypínač, přihlašování a odhlašování obsluhy vozíku

Výběr nabídky nebo opuštění nabídky

OK/Vložit

Indikátor baterie
Vozík je vybaven ukazatelem stavu baterie, který zajišťuje, aby
kapacita baterie neklesla příliš nízko. Kapacita se zobrazuje 10
segmenty, a pokud svítí všechny segmenty, baterie je plně
nabitá.

Obrázek 31. Indikátor baterie
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• Když zhasne poslední žlutý segment (~25 %), zobrazí se
Low battery!

na displeji. Hlášení může být volitelně doplněno zvukovým
signálem.

• Když se kapacita baterie dostane na ~20 %, vypne se
funkce zvedání, začne blikat červený segment a rozsvítí se
výstražný trojúhelník.

Za stavu, kdy není přihlášena obsluha, se kapacita baterie
zobrazuje v procentech, protože indikátor baterie nesvítí.

POZNÁMKA!
Uvedená procenta jsou standardní hodnoty, může je
ale změnit autorizovaný servisní technik.

Chybová hlášení
Chybové kódy

Všechny chybové zprávy se zobrazují v
dolním řádku displeje. Chybové hlášení se
zobrazuje ve formě kódu sestávajícího z
písmena E a vlastního číselného kódu,
například 55, který je doplněn rozsvíceným

symbolem . Je-li zobrazen chybový kód,
vozík přechází do „zabezpečeného režimu“,
což znamená, že dojde k zablokování jeho
funkcí. Určité chybové stavy se opraví
automaticky nebo je lze odstranit odhlášením
a opětovným přihlášením. Chybový kód
zhasne.

POZOR!
V případě vážných závad zůstane chybový kód
zobrazen. Pokud k tomu dojde, obrat’te se na
autorizovaný servisní personál.

Varování
K dispozici jsou různé výstrahy, které mají například upozornit
řidiče na chybné úkony. Některé systémy vozíku nebudou
k dispozici, dokud řidič nezareaguje na výzvu na displeji.

• Lower to floor!
Řidič je vyzván ke spuštění vidlic do dolní polohy.

• Reach home
Řidič je vyzván k zatažení stožáru do nejzazší polohy.

• Accelerator err.
Řidič je vyzván k nastavení akcelerační páky do neutrální
polohy.

• Too many levers
Řidič je vyzván k nastavení všech pák hydraulického
systému do neutrálních poloh.

• Spin steer wheel
Řidič je vyzván k synchronizaci řízení otočením volantu.

• Weight not calib
Přivolejte servisního technika, aby zkalibroval váhu.
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• Left foot switch
Řidič nechal během zapínání vozíku levý nožní spínač v
aktivované poloze.

• Battery lock
Baterie vozíku není správně připevněna (volitelné).

• Lateral drift
Navádění pomocí drátu (volitelné u modelu URS) nemůže
udržet vozík v přímém směru podél drátu. Rychlost vozíku
se omezí na „plazivou“.

• Angle drift
Navádění pomocí drátu (volitelné u modelu URS) nemůže
zajistit, aby vozík sledoval drát v přímém směru. Rychlost
vozíku se omezí na „plazivou“.

• Ant. com failure
Došlo k chybě komunikace s jednou z antén systému
navádění pomocí drátu (volitelně u modelu URS). Vozík je
kontrolovaně zastaven.

• Antenna missing
Přestala fungovat komunikace s jednou z antén systému
navádění pomocí drátu (volitelně u modelu URS). Vozík je
kontrolovaně zastaven.

• Antenna failure
Jedna z antén systému navádění pomocí drátu (volitelně u
modelu URS) je vadná. Vozík je kontrolovaně zastaven.

Další výstražné zprávy se zobrazují, například když se začne
přehřívat některý systém vozíku. Pokud výstrahy nezmizí, ani
když řidič splní pokyny na displeji, obraťte se na autorizovaného
servisního technika.

Funkce
Palubní počítač vozíku má řadu různých funkcí, které jsou k
dispozici v rozličných nabídkách. Všechny nabídky a jejich

funkce lze vyvolávat stisknutím tlačítka .

POZNÁMKA!
Většina z těchto funkcí je k dispozici pouze
oprávněnému personálu.

Změna jazyka
Počítač vozíku může zobrazovat text a zprávy ve čtyřech
jazycích, v angličtině, švédštině, němčině a francouzštině.
K výběru jazyka použijte funkci „Set language“. Tato funkce se
nachází v nabídce „Service menu“.

1) Stiskněte . Nyní jste v nabídce Service menu.

Service menu
0:Exit

2) Pomocí tlačítka projdete touto nabídkou dolů.

Stiskněte v podnabídce „1:Set language“.
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Service menu
1:Set language

3) K procházení nabídkou použijte a .

Požadovaný jazyk vyberete tlačítkem . K dispozici jsou
tyto jazyky:

• 1: angličtina
• 2: švédština
• 3: němčina
• 4: francouzština

Mohou být dostupné také 5 a 6.

Select language
0:Exit

4) Až budete hotovi, vyberte „0:Exit“ a dvojím stisknutím

opusťte nabídku.

Parametry řidiče
POZNÁMKA!
Všechny parametry upravitelné obsluhou, které se
týkají hydrauliky zvedání, se změní na výchozí
hodnoty, pokud se aktivuje některý ze systémů
indikace hmotnosti (S3-2 pro rychlost nebo S3-2 pro
hmotnost). Účelem je zajistit, aby mohli všichni
operátoři dosáhnout maximálních rychlostí zvedání a
spouštění, které jsou zásadní pro přesný odečet.

Obsluha si může nastavit vlastní výkonnostní profil, pokud se
používají individuální ID řidičů. Výkonnostní profil se aktivuje
pokaždé, když operátor nastartuje vozík.

Výkonnostní profil zadejte takto:

1) Se zapojenou zástrčkou baterie, avšak v režimu, kdy není

přihlášena obsluha, stiskněte

Service menu
0: Exit

2) Vyberte položku „6: Driver param” postupným stisknutím

tlačítka . Stiskněte

Service menu
6: Driver param

3) Zadejte své jednoznačné ID.
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User ID:
?

4) Zadejte své jednoznačné ID.

Code :
????

5) Pomocí tlačítka postupujte dolů v nabídce parametrů.

Stiskněte u parametrů, které chcete změnit, a
numerickými klávesami změňte jejich hodnoty. Uložte je

tlačítkem .

Maximum speed
100

Parametr Popis Rozsah
nastavení

Maximum speed Maximální povolená
rychlost jízdy

[20–100 %]

Acceleration dri Maximální zrychlení [0–100 %]

Reduc.brakes dri Brzdění motorem při
uvolnění ovladače
rychlosti

[0–100 %]

Reverse braking Brzdění motorem při
změně směru

[50–100 %]

POZNÁMKA!
U čtyřsměrných vozíků UFW lze nastavovat
parametry pouze pro normální směr. Parametry
pro jízdu do stran nelze měnit.

6) Až projdete všechny parametry, stiskněte a stisknutím

tlačítka opusťte nabídku Service menu.

7) Přihlaste se k vozíku a otestujte řízení.

Vozíky vybavené volitelnými funkcemi
Předvolba výšky
Základy
Funkci přednastavení výšky lze použít jako pomůcku při častém
nakládání a vykládání paletových regálů s jednou nebo několika
policemi nad sebou. Používáním přednastavených výšek je
snadné zvednout vidlice do přesné výšky, která odpovídá
poloze paletových polic regálu. Chce-li řidič vytáhnout paletu z
paletové police v regálu, vidle se zvednou do vybrané výšky
pomocí funkce přednastavení výšky. Jestliže chce řidič umístit
paletu do regálu, vidlice se zvednou o 10 cm výš, než činí
odpovídající pozice při odebírání palety z regálu.
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Zakládání

A. Zvolená úroveň.

B. Výška zvolené úrovně
(standardně o 10 cm výše než při
zvolení vyjímání palety z regálu)

C. Skutečná výška vidlic.

Vyložení

A. Zvolená úroveň.

B. Výška vybrané úrovně.

C. Skutečná výška vidlic.

Provoz
1) Chcete-li zvolit vyjímání, stiskněte tlačítko . Chcete-li

zvolit zakládání, stiskněte tlačítko „I“.

2) Na displeji se zobrazí:„Vyberte úroveň“. Stiskněte číslo
požadované úrovně.

Select Level:
1

3) Ovládejte páku zdvihu až do zastavení vidlic. Na displeji se
zobrazuje aktuální výška zdvihu. Nyní nechte páku, aby se
vrátila do neutrální polohy. Vidlice nejdříve přejedou
vybranou úroveň a poté jsou spuštěny na správnou
úroveň.

Je možno přerušit zvedání a poté v něm pokračovat, aniž
by tím došlo ke ztrátě zvoleného nastavení.

001:0261 (0202)
1

4) Je-li ovladač v neutrální poloze a úroveň je dosažena,
displej ukáže „Level Reached!!“(Úroveň dosažena).

001:0261 (0260)
Level reached!!

Chybová hlášení
• Bad level!!

100% 305h

Jsou-li vidlice nad vybranou úrovní (nebo úroveň nebyla
přednastavena), zobrazí se chybové hlášení „Incorrect
level!“ a výběr se nepotvrdí.

• Sys. not zeroed!
100% 305h

Jestliže vidlice neaktivovaly resetovací senzor,
po přihlášení se na displeji zobrazí hlášení „Syst. not
reset“ a výškové přednastavení nelze aktivovat. Spusťte
vidlice na zem.
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Zrušit
1) Chcete-li zrušit/resetovat výběr, přesuňte páku zdvihu na

okamžik do polohy spouštění. Na displeji se zobrazí „Level
CANCELLED“ (Úroveň ZRUŠENA).

001:0261 (0202)
Level CANCELLED

Př. Vyložení nákladu
Řidič má vyložit náklad z úrovně 3.

1) Řidič vybere úroveň odebírání stisknutím tlačítka .

2) Výškovou úroveň 3 pak řidič vybere stisknutím tlačítek

+ .

Select Level:
3

3) Jakmile řidič zatáhne za páku zdvihu, na displeji se
zobrazí vybraná úroveň a výška vybrané úrovně.
Zobrazuje se také aktuální výška vidlí.

003:0300 (0200)
3

4) Řidič aktivuje páku zdvihu, až se vidle zastaví a na displeji
se zobrazí, že bylo dosaženo požadované úrovně.

003:0300 (0299)
Level reached !!

Př. Pouze přihlášeno.
Řidič se právě přihlásil, vidle jsou nad resetující úrovní a řidič
chce založit náklad na úroveň 5.

1) Na displeji se zobrazí hlášení „Lower to floor!“.

2) Řidič stiskne „I“ k založení. Na displeji se po dobu jedné
sekundy zobrazí hlášení „Syst. not reset“ a poté se znovu
zobrazí hlášení „Lower to floor!“.

Sys. not zeroed!
100% 305h

Lower to floor!
100% 305h

3) Řidič spustí vidlice na resetující úroveň. Z displeje zmizí
hlášení „Lower to floor!“.

4) Řidič znovu stiskne tlačítko „I“, aby bylo možno provést

založení, a poté stiskne tlačítka a .

Jakmile řidič zatáhne za páku zdvihu, na displeji se
zobrazí vybraná úroveň a výška vybrané úrovně.
Zobrazuje se také aktuální výška vidlic.
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Select Level:
5

005:0360 (0202)
5

5) Řidič aktivuje páku zdvihu, až se vidle zastaví a na displeji
se zobrazí, že bylo dosaženo požadované úrovně.

005:0360 (0359)
Level reached!!

Př. Založení nákladu
Vidle jsou na úrovni 2 Zakládání a řidič potřebuje založit paletu
do regálu.

1) Vidle jsou na úrovni 2 Zakládání.

002:0290 (0289)
100% 305h

2) Řidič vybere odebírání stisknutím tlačítka .

3) Po dosažení správné úrovně řidič stiskne tlačítko .

Select Level:
2

4) 002:0280 (0279)
Level reached!!

Pokud je rozdíl výšek nižší než 60 cm, vidlice jsou
automaticky spuštěny na úroveň odebírání. V opačném
případě se zobrazí hlášení „Incorrect level!“.

Systém usnadňující nastavování úrovně, LAS
LAS je systém nastavování polohy, který řidiči usnadňuje
nalezení správné úrovně pro nastavení výšky vidlice. Pokud
řidič sníží ovládací pákou zdvihu rychlost pohybu na méně než
přibližně 80 % maximální rychlosti, vidlice se automaticky
přestanou zvedat při dosažení další předem naprogramované
úrovně. Jestliže vozík dosáhne tohoto stavu, zazní dva krátké

zvukové signály a na displeji začne blikat symbol . Pokud
řidič zvýší ovládací pákou zdvihu rychlost pohybu na více než
80 % maximální rychlosti, vidlice se zvedne nad další předem
naprogramovanou úroveň. Jedinou aktivní funkcí systému je
hlavní zdvih stožáru.

V dolním řádku displeje je zobrazena také další úroveň a její
výška, společně s aktuální výškou vidlice v centimetrech.

001:0460 (0355)

Úrovně může nastavit autorizovaný servisní personál.

Nastavení středové polohy sklápění
Funkci vystředění naklápění lze používat pouze v případech,
kdy je vozík přihlášen.
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1) Vidlice se nastavuje do vodorovné polohy podržením

stisknutého tlačítka .

Jestliže se vidlice nachází ve své vodorovné poloze, je na

displeji zobrazen symbol .

Nastavení středové polohy bočního posuvu
Funkci nastavení středové polohy bočního posuvu lze používat
pouze tehdy, je-li přihlášena obsluha vozíku.

1) Vidlice se nastavuje do středové polohy podržením

stisknutého tlačítka .

Jestliže se vidlice nachází ve své středové poloze, je na displeji

zobrazen symbol .

Zastavení zvedání
Je-li vozík vybaven funkcí zastavení zvedání, pohyb při zvedání
se zastavuje v předem nastavené výšce a na displeji se

zobrazuje symbol . Jestliže je vozík vybaven také funkcí
opětovného spuštění, lze zvedání znovu spustit stisknutím
tlačítka .

Zobrazení údaje o hmotnosti
Aktuální hmotnost nákladu
Pokud chce obsluha při normálním provozu zjistit aktuální

hmotnost nákladu, může stisknout tlačítko na přístrojové
desce. Na displeji se na 5 sekund zobrazí odečet zaokrouhlený
na nejbližší desítku kilogramů/liber. Pokud odečet hmotnosti

nebude možné zobrazit do čtyř sekund, zobrazí se zpráva, že
vypršel časový limit.

Pokud je aktivována alternativní možnost "Feet inch height",
hmotnost se uvádí v librách (lb). V opačném případě se uvádí
v kilogramech (kg).

Příklad: Hmotnost v kilogramech

780 kg

Použití funkce akumulované celkové hmotnosti, indikace
hmotnosti
Obsluha může přičíst aktuální hmotnost nákladu
k akumulované celkové hmotnosti nákladu a zobrazit výsledek
na displeji. Stačí při normálním provozu krátce stisknout tlačítko

(na méně než 1,5 sekundy).

Na displeji se na 5 sekund zobrazí celková hodnota
zaokrouhlená na nejbližší desítku kilogramů/liber. Pokud odečet
hmotnosti nebude možné zobrazit do čtyř sekund, zobrazí se
zpráva, že vypršel časový limit.

POZNÁMKA!
Ačkoli je celková hodnota zobrazená na displeji
zaokrouhlena na nejbližší desítku kilogramů/liber,
každá jednotlivá hmotnost nákladu se přičte
k celkové hodnotě, aniž by byla zaokrouhlena.

Ve snaze odlišit tuto hodnotu od naměřené hodnoty aktuální
hmotnosti nákladu se k celkové hodnotě přidá symbol „+=“.
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Symbol plus informuje o přičtení aktuální hmotnosti a symbol
rovnítka informuje, že se zobrazuje celková hodnota.

Celková hodnota může být v rozsahu 0 kg/lb až
99 999 999 kg/lb.

Příklad: Hmotnost v kilogramech

+= 1230 kg

Zobrazení akumulované celkové hmotnosti, indikace
hmotnosti
Obsluha může při normálním provozu zobrazit akumulovanou
celkovou hmotnost nákladu, a to stisknutím a podržením

tlačítka po dobu déle než 1,5 sekundy. Na displeji se na
5 sekund zobrazí celková hodnota zaokrouhlená na nejbližší
desítku kilogramů/liber.

Ve snaze odlišit toto hodnotu od zobrazené hodnoty aktuální
hmotnosti nákladu se k celkové hodnotě přidá symbol „=“.
Symbol rovnítka informuje, že se zobrazuje celková hodnota.

Uvedená celková hodnota může být v rozsahu 0 kg/lb až
99 999 999 kg/lb.

Příklad: Hmotnost v kilogramech

= 4550 kg

Resetování akumulované celkové hmotnosti, indikace
hmotnosti
Obsluha může při normálním provozu vynulovat akumulovanou

celkovou hmotnost nákladu současným stisknutím tlačítek

a  . Na displeji se na 5 sekund zobrazí celková hodnota „=
0 kg/lb“.

Příklad: Hmotnost v kilogramech

= 0 kg

Hmotnost obalu, indikace hmotnosti
V určitých situacích, například při přepravě velkoobjemových
materiálů v kontejneru, může být vhodné změřit čistou hmotnost
nákladu pomocí odečtu hmotnosti kontejneru od celkové
hmotnosti.

Aktivace hmotnosti obalu:
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1. Stiskněte na přístrojové desce tlačítko .
780 kg

2. Jakmile se zobrazí hmotnost, stiskněte a podržte na

přístrojové desce tlačítko . Stisknutím tlačítka
přijměte uvedenou hmotnost obalu. Případně zadejte na
přístrojové desce požadovanou hmotnost obalu a stiskněte

tlačítko .
Tare ? (kg)
780

POZNÁMKA!
Čísla při úpravách hodnoty lze odstranit
stisknutím tlačítka nabídky.

3. Systém poté zobrazí čistou hmotnost nákladu bez
hmotnosti obalu. Zobrazený odečet může být záporné
číslo.
T 0 kg

4. Chcete-li hmotnost obalu vynulovat, opakujte výše
uvedený postup a jako hmotnost obalu zadejte hodnotu
0 (kg).

Pokud je hmotnost obalu aktivována, zcela nalevo na displeji
najdete znak „T“.

Hmotnost obalu se vynuluje při každém odhlášení a každém
restartu systému (např. při stisknutí tlačítka nouzového
zastavení.

Jiné zprávy na displeji
Mohou se také zobrazit následující zprávy:

Measur. timeout!

Lift forks!

Lower forks!

Snímač srážky
U vozíků, které jsou vybaveny snímačem srážky, se provádí
sledování rychlosti. Náhlá a rychlá snížení rychlosti jsou
interpretována jako srážky různého stupně intenzity. Program
má pět předem nastavitelných úrovní. Je-li kterákoli z těchto
pěti úrovní překročena, aktivuje se alespoň jedna z
následujících funkcí:

1. Na displeji se zobrazí varovné hlášení
2. Aktivuje se normální houkačka vozíku, která vydává

přerušovaný zvukový signál
3. Aktivují se výstražná světla vozíku, která začnou blikat
4. Vozík odhlásí obsluhu
5. Vozík odhlásí obsluhu a musí být odblokován zadáním

kódu
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Servisní výstražná signalizace
Je-li třeba provést servis vozíku, zobrazí se na displeji symbol
montážního klíče a zazní zvukový signál. Servisní interval je
možno nastavit v rozsahu od 1 do 10 000 hodin. Základní
nastavení je 1 000 h.
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Spuštění vozíku
1) Připojte zástrčku baterie. Zkontrolujte, že je deaktivována

funkce nouzového zastavení.

2) Zajistěte, aby nebyly použity žádné pedály/ovladače.

3) Spuštění vozíku lze provést jedním z následujících
způsobů:

• Kód: Stiskněte .
• Spínač na klíč (volitelný): Otočte klíč.
• Čipová karta (volitelná): Podržte kartu nad symbolem

pod displejem, kde se nachází čtečka karet,
a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Press On 1 2222
5682h

4) POZNÁMKA!
Následující kroky (4, 5 a 6) se používají pouze
při zapínání vozíku se zadáváním kódu ( ).

Zobrazí se požadavek na zadání identifikačních údajů
obsluhy. Zadejte své aktuální uživatelské číslo. Vozík se
dodává s uživatelským číslem „1“. Toto číslo je poté třeba
změnit tak, aby každý řidič obdržel jedinečné uživatelské
číslo.

User ID:
?

5) Nyní se zobrazí text „Enter code“ (Zadejte kód). Zadejte
své uživatelské heslo. Vozík se dodává s heslem „2222“.
Toto heslo je poté potřeba změnit, aby každý řidič měl
vlastní heslo.

Code:
????

6) Vozík je nyní připraven k používání.

Truck on C1
????

Návod k řízení
1. Zapněte vozík podle pokynů uvedených v části

Spuštění vozíku strana 57.
2. Pravou ruku položte vedle hydraulických pák a levou nohu

opřete o opěrku nohy (zcela vlevo), takže levý nožní
spínač je sešlápnutý. Pravou nohu umístěte na brzdový
pedál (uprostřed). Po celou dobu jízdy mějte celé tělo
uvnitř obrysu vozíku, abyste předešli rizik úrazu
zhmožděním.

3. Zkontrolujte, zda je vozík v dopravním režimu (viz
Přeprava strana 112).
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4. Když položíte levé chodidlo na levý nožní pedál, vyberte
směr jízdy a stiskněte akcelerátor, parkovací brzda se
uvolní. Vozík není vybaven konvenční parkovací brzdou s
pákou.

VAROVÁNÍ!
Jestliže během jízdy zvednete levou nohu,
vozík se zabrzdí až do zastavení (bezpečnostní
funkce).

5. Vozík se nastartuje po výběru směru jízdy a stisknutí
pedálu akcelerátoru (nejvíce vpravo). Čím více stisknete
pedál akcelerátoru, tím vyšší bude rychlost. Vozík
rozjíždějte a zrychlujte citlivě, abyste šetřili řídicí jednotku a
nesený náklad.
Řízení je progresivní, tzn. čím pomaleji se vozík pohybuje,
tím více každé otočení volantem ovlivní otáčení kol.
Extrémně pomalé pohyby řízení vozidla neovlivňují řízení.
Pokud vozík jede ve směru vidlice a řízení se otočí ve
směru hodinových ruček, vozík zatočí proti směru
hodinových ruček. Pokud vozík jede ve směru, který je
obrácený proti směru vidlice, a řízení se otočí ve směru
hodinových ruček, vozík zatočí ve směru hodinových
ruček.

POZOR!
Neřiďte jízdu vozíku oboustranným úchopem, tj.
řídicím knoflíkem mezi palcem a ukazovákem.
Je-li vozík vybaven miniaturním volantem, paže
musí spočívat na loketní opěrce a řízení musíte
provádět dlaní ruky, aby nedošlo k pracovnímu
úrazu.
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POZOR!
Vozík může být vybaven i řízením s rozsahem
180 stupňů, což znamená, že volantem lze dále
otáčet, i když řízení dosáhne své koncové
polohy. Pokud se volant otočí v opačném
směru, řízení se začne ihned otáčet v tomto
směru.

POZOR!
Vozík může být vybaven i řízením s rozsahem
360 stupňů, což znamená, že když volant je
otočený, směr jízdy může být opačný, než směr
jízdy vybraný původně tlačítkem. Ukazatel
volantu na displeji ukazuje vždy skutečný směr
jízdy během akcelerace.

6. Vozík lze zabrzdit několika způsoby:
• Vozík je vybaven automatickou funkcí brzd (motorová

brzda), která se aktivuje při snížení tlaku na pedál
akcelerátoru. Tím je zajištěno hladké brzdění a toto je
způsob, který by se měl obecně používat nejvíce.

• Uvolněte pedál akcelerátoru, vyberte opačný směr
jízdy a znovu stiskněte pedál akcelerátoru –
výsledkem je potřebný brzdný účinek (reverzní
brzdění).

• Uvolněte pedál akcelerátoru a sešlápněte brzdový
pedál. Tuto možnost používejte pouze v případě, že
jiná brzda není dostupná (nouzové brzdění).

7. Levou nohu vždy mějte na opěrce nohy tak, aby levý nožní
spínač byl sešlápnutý, pravou nohou ovládejte pedál
akcelerátoru, resp. brzdy.

8. Vozík je vybaven systémem, který při aktivaci motorové
brzdy po snížení tlaku na pedál akcelerátoru vysílá energii
zpět do baterie. Hladkého řízení dosáhnete malými pohyby
akceleračního pedálu.
4směrné vozíky UFW jsou vždy vybaveny řízením v
rozsahu 360°. Během jízdy bokem se volant na straně
sedadla otočí o 90° prostřednictvím ovladače řízeného
kola podle Hydraulické funkce strana 18 (4směrný
vozík). Pokud je zároveň stisknuté tlačítko řízeného kola,
hnací kolo automaticky následuje směr řízeného kola.
Jelikož má vozík pouze jedno hnací kolo, může se při
prudkém zrychlování nebo brzdění naklonit. Proto vozík
rozjíždějte a brzděte hladce.

POZNÁMKA!
Pokud hnací kolo a řízené kolo nejsou
vyrovnány ve stejném směru, 4směrný vozík
UFW může provést nečekanou otáčku.

9. Jestliže hlavní napájení musí být v případě nouze
odpojeno: Stiskněte tlačítko nouzového vypnutí nebo
vytáhněte zástrčku baterie.

Navádění pomocí vodicích kolejnic
(volitelná funkce u vozíků URS)
Navádění pomocí vodicích kolejnic se používá pro udržení
přímého směru vozíku v úzkých uličkách. Vozíky použitelné pro
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navádění pomocí vodicích kolejnic jsou vybaveny postranními
koly. Tato kola jsou naváděna pomocí kolejnic umístěných
na podlaze po obou stranách uličky.

Při navádění pomocí vodicích kolejnic je stále aktivní řízení
volantem. Pokud při navádění pomocí vodicích kolejnic v uličce
vznikne příliš vysoká odchylka od přímého směru, začne

symbol navádění pomocí vodicích kolejnic rychle blikat
a sníží se maximální rychlost vozíku.

Při navádění pomocí vodicích kolejnic dodržujte následující
pokyny:

• Vozík musí být v přepravním režimu; bližší informace
najdete v části Přeprava strana 112.

• Najeďte přímo do uličky.
POZNÁMKA!
Do uličky se doporučuje vjíždět, když symbol
navádění pomocí vodicích kolejnic bliká
(pomalu).

• Vysokozdvižný vozík je naváděn pomocí vodicích kolejnic
na podlaze uličky.

POZNÁMKA!
Do uličky nezatáčejte. Symbol navádění
pomocí vodicích kolejnic musí neustále svítit.

POZNÁMKA!
Jednu ruku vždy ponechte na volantu. Pokud
poloha volantu není stabilizovaná, existuje
riziko, že by se mohl otočit.

• Z uličky vyjíždějte přímo.
POZNÁMKA!
Než se vozík začne otáčet, musí být zcela
venku z úzké uličky.

Režim přímé jízdy, zvukové a světelné signály
Přímé řízení je signalizováno světelnými signály symbolu

navádění pomocí vodicích kolejnic na displeji
a zvukovými signály bzučáku. Bzučák vydává zvukové signály,
pokud směr řízení není přímý. Symbol navádění pomocí
vodicích kolejnic provádí signalizaci různými světelnými signály
v závislosti na poloze vozíku uvnitř uličky nebo mimo ni
(podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce
Poloha pro přímou jízdu, signalizace strana 61).
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Poloha, popis Symbol navádění
pomocí vodicích
kolejnic

Zvukový signál

Mimo uličku, směr
řízení není přímý.

- -

Mimo uličku, směr
řízení je zcela
přímý.

Pomalu bliká. 4 x/s

Jízda, směr řízení
není přímý.

Rychle bliká. -

Jízda, směr řízení je
zcela přímý.

Nepřetržitě svítí. -

Tabulka 11. Poloha pro přímou jízdu, signalizace

Přímé řízení je signalizováno také pomocí šipek směru volantu
na displeji, viz obrázek
Šipka směru volantu pro přímé řízení, vidle za vozíkem strana
61 (položka D nebo J v závislosti na vybraném směru).
Odchylky od přímého řízení jsou signalizovány sousední
směrovou šipkou (C, E, I nebo K v závislosti na vybraném
směru).

Obrázek 32. Šipka směru volantu pro přímé řízení, vidle za vozíkem

Navádění pomocí vodicího drátu (volitelná
funkce u vozíků URS)
Systém navádění pomocí vodicího drátu se používá v úzkých
uličkách a umožňuje automatické řízení vozíku podle vodicího
drátu umístěného na podlaze. Drát vytváří indukční pole. Na
vozíku jsou umístěny dvě antény, které indukční pole detekují.
Automatické řízení se aktivuje stisknutím tlačítka pro navádění
pomocí vodicího drátu; viz obrázek
Tlačítko pro navádění pomocí vodicího drátu strana 62.
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Obrázek 33. Tlačítko pro navádění pomocí vodicího drátu

1. Tlačítko pro navádění pomocí
vodicího drátu   

VAROVÁNÍ!
Systém navádění pomocí vodicího drátu
nepoužívejte dříve, než je správně nainstalován
a kalibrován autorizovaným servisním technikem.

Přihlášení
Po stisknutí tlačítka pro navádění pomocí vodicího drátu lze
vozík spustit, na displeji se však pro připomenutí na dvě
sekundy zobrazí text

Wireguide active

a poté bude možné zadat ID obsluhy a heslo.

Kalibrace úhlu natočení řízení
Automatické řízení vyžaduje vyšší přesnost úhlu natočení
systému řízení než ruční řízení. Po každém přihlášení je proto
nutné provést kalibraci úhlu natočení řízení a teprve poté lze
aktivovat automatické řízení.

Pokud se na displeji po stisknutí tlačítka pro navádění pomocí
vodicího drátu zobrazí text

Spin steer wheel

vytočte hnací kolo do obou stran od prostřední polohy hnacího
kola a zpět. Prostřední poloha hnacího kola je indikována
pomocí šipek směru volantu na displeji počítače vozíku; viz
obrázek
Šipka směru volantu pro přímé řízení, vidle za vozíkem strana
61. Pokud tento postup není proveden, vozík není schopen
detekovat vodicí drát.

POZNÁMKA!
Kalibrace nevyžaduje zastavení vozíku (protože
ruční řízení je plně funkční). Rychlost jízdy je
nicméně omezena na maximálně 2,5 km/h.
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Zajištění vozíku pomocí vodicího drátu
1. Najeďte vozíkem k drátu.

POZNÁMKA!
Aby vozík detekoval vodicí drát co nejrychleji, je
vhodné najíždět pod mírným úhlem. Nejkratší
vzdálenosti pro detekci vodicího drátu je
dosaženo, pokud stožár směřuje k drátu.

2. Stiskněte tlačítko pro navádění pomocí vodicího drátu.
• Pokud anténa stále není schopna detekovat vodicí

drát, na displeji se zobrazí text:
Search wire

Vozíkem je nutné pomocí ručního řízení najet blíže
k drátu. Rychlost jízdy je omezena na minimálně
2,5 km/h.

POZNÁMKA!
Seřízení brzdné síly používané ke snížení
rychlosti vozíku může provést autorizovaný
servisní technik.

• Pokud vozík najíždí k vodicímu drátu pod příliš
velkým úhlem a tlačítko pro navádění pomocí
vodicího drátu je stisknuto v těsné blízkosti drátu,
může se stát, že systém nemá dostatek času na
zpomalení vozíku na rychlost, která umožňuje
správné fungování navádění pomocí vodicího drátu.
V takovém případě vozík drát přejede a vrátí se
do režimu „Search wire“. Chcete-li se takové situaci
vyhnout, najíždějte k drátu pomaleji nebo pod
menším úhlem (nebo stiskněte tlačítko pro navádění
pomocí vodicího drátu dříve).
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POZNÁMKA!
Pokud vozík najede k drátu pod příliš velkým
úhlem, systém nemusí být schopen určit,
kterým směrem má vozík zatočit. Systém poté
může vozík obrátit nesprávným směrem.
Dojde-li k takové situaci, deaktivujte
automatické řízení a znovu k drátu najeďte pod
menším úhlem.

3. Jakmile anténa detekuje drát, zahájí se postup připojení.
Systém převezme řízení a řidič nadále nemůže řídit vozík
ručně. O zahájení postupu připojení je řidič informován
krátkým zvukovým signálem, rychlost vozíku je omezena
a na displeji se zobrazí hlášení:

Auto steering
Pokračujte v jízdě (minimálně 1,3 metru), dokud se vozík
nezajistí pomocí drátu.

• Během celého postupu připojení navádění pomocí
vodicího drátu kontrolka a symbol navádění pomocí

vodicího drátu na displeji rychle blikají.
• Ztratí-li anténa spojení s vodicím drátem, na displeji

se zobrazí následující text:

Search wire

Ve stejnou chvíli začnou kontrolka a symbol navádění
pomocí vodicího drátu pomalu blikat a ozve se
několik rychlých zvukových signálů. Rychlost je
omezena a vozíkem je nutné pomocí ručního řízení
najet blíže k drátu.
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4. Jakmile vozík patřičně najede k drátu a vzdálenost mezi
drátem a středem antény je dostatečně malá, vozík se
rozjede plnou rychlostí a na displeji se zobrazí hlášení:

Locked onto loop

Dokud je vozík v režimu automatického řízení naváděn
pomocí vodicího drátu, kontrolka tlačítka a symbol
navádění pomocí vodicího drátu nepřetržitě svítí.
• Dojde-li z jakéhokoli důvodu k chybě signálu drátu,

vozík je nouzově zastaven a zobrazí se chybová
zpráva.

Opuštění drátu
1. Stiskněte tlačítko pro navádění pomocí vodicího drátu.

Kontrolka tlačítka a symbol navádění pomocí vodicího
drátu zůstanou rozsvícené a ozve se pulzující zvukový
signál. Vozík je automaticky zpomalen na maximální
povolenou rychlost pro odpojení.

2. Připravte se převzít řízení.
Jakmile vozík zpomalí na maximální povolenou rychlost
pro odpojení, obnoví se ruční řízení.

POZNÁMKA!
Vozík se musí vrátit do ručního režimu před koncem
drátu. V opačném případě bude vozík nouzově
zabrzděn a zobrazí se chybová zpráva.

Režim navádění pomocí vodicího drátu, zvukové a světelné
signály
Různé režimy systému navádění pomocí vodicího drátu jsou
signalizovány pomocí textu na displeji, zvukových signálů
bzučáku a světelnou signalizací kontrolky tlačítka a symbolu

navádění pomocí vodicího drátu na displeji. Viz Tabulka
11, strana 65.

Poloha, popis Displej Symbol/k
ontrolka

Zvukový
signál

Ruční režim

Tlačítko navádění
pomocí vodicího
drátu nebylo
stisknuto, antény
nedetekují drát.

- - -

Automatická zóna

Tlačítko navádění
pomocí vodicího
drátu nebylo
stisknuto, antény
detekovaly drát.

Auto zone Bliká.
(4 x za
sekundu)

Pulzující
(4 x za
sekundu)
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Poloha, popis Displej Symbol/k
ontrolka

Zvukový
signál

Kalibrace řízení

Před aktivací
navádění pomocí
vodicího drátu je
vyžadována
kalibrace úhlu
natočení systému
řízení.

Spin steer
wheel

- Dlouhý
signál

Kalibrace řízení
dokončena

Steering
checked

- Dva krátké
signály

Vyhledávání drátu

Tlačítko navádění
pomocí vodicího
drátu bylo stisknuto,
antény nedetekovaly
drát.

Search wire Bliká.
(jednou
za 2 seku
ndy)

Dlouhý
signál

Poloha, popis Displej Symbol/k
ontrolka

Zvukový
signál

Automatické řízení

Tlačítko navádění
pomocí vodicího
drátu bylo stisknuto,
antény detekovaly
drát.

Auto steering Bliká.
(4 x za
sekundu)

Dlouhý
signál

Zajištěno pomocí
drátu

Tlačítko navádění
pomocí vodicího
drátu bylo stisknuto,
vozík je zajištěn
pomocí drátu.

Locked onto
loop

Nepřetržit
ě svítí.

Dlouhý
signál

Některé parametry navádění pomocí vodicího drátu může
provést autorizovaný servisní technik.

Varovná hlášení související s naváděním pomocí vodicího drátu
naleznete v části Varování strana 46.

Konec uličky (volitelná funkce u vozíků
URS)
Konec uličky je elektronický pomocný systém, který snižuje
riziko nehody tím, že vozík na konci uličky automaticky zpomalí.
K omezení rychlosti dochází, když vozík přejede magnety
umístěné na podlaze v určitých vzdálenostech od konce uličky.
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VAROVÁNÍ!
Tuto funkci musí z bezpečnostních důvodů
nakonfigurovat autorizovaný servisní technik před
uvedením vozíku do provozu.

VAROVÁNÍ!
Jedná se pouze o pomocný systém. Konečnou
odpovědnost za přizpůsobení rychlosti vozíku podle
odpovídajících jízdních podmínek má vždy řidič,
který je povinen zajistit, aby vozík na konci uličky
zabrzdil, případně jej ručně zabrzdit.

Režimy funkce
Když vozík přijíždí ke konci uličky a přejede magnet umístěný
na podlaze na pravé straně od středu uličky, je automaticky
přibrzděn na nízkou rychlost. Brzdnou dráhu je možné
nakonfigurovat. Jakmile je proces přibrzdění dokončen, závisí
chování vozíku na zvoleném režimu funkce.

Autorizovaný servisní technik může nakonfigurovat několik
režimů funkce.

• Konec uličky s omezením rychlosti: Vozík je přibrzděn
na nízkou rychlost na konfigurovatelné brzdné dráze. Poté
je rychlost vozíku na konfigurovatelné části vodicího drátu
omezena na nízkou. Následně je povolena plná rychlost,
aniž by řidič musel podnikat jakékoli další kroky.

• Konec uličky se zastavením: Vozík je přibrzděn
na nízkou rychlost na konfigurovatelné brzdné dráze. Poté
je rychlost vozíku na konfigurovatelné části vodicího drátu
omezena na nízkou. Následně je rychlost omezena ještě
výrazněji. Na závěr je v přizpůsobené oblasti (1 až 2 m)
před konečným zastavením rychlost vozíku omezena
na maximálně 2 km/h. Chce-li řidič pokračovat v jízdě,
musí přepnout ovladač rychlosti do neutrální polohy. Poté
je povolena plná rychlost.

• Konec uličky se zastavením u zdi: Vozík je přibrzděn
na nízkou rychlost na konfigurovatelné brzdné dráze. Poté
je rychlost vozíku omezena na nízkou, dokud vozík
nepřejede další magnet umístěný na podlaze. Následně je
rychlost omezena ještě výrazněji. Na závěr je
v přizpůsobené oblasti (1 až 2 m) před konečným
zastavením rychlost vozíku omezena na maximálně
2 km/h. Po zastavení může vozík pokračovat v jízdě pouze
směrem zpět do uličky.

POZNÁMKA!
Délka přizpůsobené oblasti závisí na směru vozíku.
Systém bere v úvahu směr vozíku a provede
zastavení tak, aby nejvzdálenější část vozíku
nepřekročila nakonfigurovanou polohu pro
zastavení. Pokud tedy vozík jede ve směru vidlic, je
vzdálenost o něco kratší.
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POZNÁMKA!
Zablokování při „zastavení u zdi“ lze po zastavení
vozíku v poloze pro zastavení potlačit stisknutím
tlačítka na klávesnici. Na displeji se zobrazí
hlášení "EoA reset" a řidič může pokračovat v jízdě
za polohu pro zastavení. Další 2 metry je rychlost
vozíku omezena na nízkou. Poté je povolena plná
rychlost.

Automatické brzdění
1. Pokud vozík detekuje magnet, který signalizuje konec

uličky, zazní dvojité pípnutí bzučáku vozíku a zahájí se

brzdění. Na displeji se zobrazí symbol a text:
EoA

2. Vozík se zastaví na předem stanoveném úseku vodicího
drátu v souladu s konfigurací.

Ruční brzdění
Řidič může kdykoli uvolnit ovladač rychlosti a ručně brzdit
pomocí brzdového pedálu. Pokud se změní směr jízdy, je
povolena plná rychlost, ale rychlost v původním směru je
nadále omezena.

Spuštění a vypnutí vozíku
Pokud je vozík vypnut v uličce, uloží se příslušný stav
do paměti. Při dalším spuštění vozíku platí stejná omezení jako
před vypnutím.

Chybový kód
Pokud systém konce uličky detekuje chybu, zobrazí chybový
kód E94. Nastane-li daná situace, obrat’te se
na autorizovaného servisního technika.

Vypnutí vozíku
1) Stiskněte tlačítko nebo otočte klíč.

2) V případě delšího odstavení z provozu vytáhněte zástrčku
baterie.

Je-li odhlášena obsluha vozíku, vypne se displej. LCD displej
se znovu zapne, je-li stisknuta kterákoli z kláves na klávesnici.
Není-li do 30 sekund stisknuta žádná klávesa na klávesnici,
displej se opět vypne.

POZNÁMKA!
K VYPNUTÍ VOZÍKU SE NESMÍ POUŽÍVAT
FUNKCE NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.

Vozíky vybavené funkcí automatického odhlašování
Je-li vozík vybaven funkcí automatického odhlašování, dochází
po určité době nečinnosti vozíku k vypnutí zdroje napájení a k
automatickému odhlášení řidiče. Výchozí nastavená hodnota
činí 5 minut, avšak autorizovaný servisní technik může nastavit
dobu v rozsahu od 1 do 999 minut.

Normální nebo pomalý režim
Normální režim
Normálnímu režimu není přiřazen žádný symbol.
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Režim pomalé rychlosti
Za provozu lze manuálně aktivovat pomalou rychlost. Pomalá
rychlost se nastavuje nejprve na 40 % (URS 17 %)
předdefinované maximální rychlosti. Toto nastavení může měnit
autorizovaný servisní technik.

Rychlost se volí prostřednictvím číselné
klávesy 2 . Tlačítko má funkci
ZAPNOUT/VYPNOUT. Je-li aktivován
režim pomalé rychlosti, zobrazuje se na
displeji symbol želvy.

Vozíky vybavené funkcí snížení rychlosti
Jestliže vozík, který je vybaven funkcí snížení rychlosti, zvedne
vidlici nad určitou výšku (přičemž výchozí nastavení činí 500
mm), sníží se rychlost jeho jízdy na pomalou (plazivou) rychlost.

POZNÁMKA!
Vzhledem ke specifickým australským požadavkům
provozní rychlost stožárových vozíků musí být
omezena na 3 km/h, když je stožár nad určitou
výškou. U vozíků dodávaných do Austrálie byla tato
funkce již přeprogramována a nelze ji změnit.
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Odpovědnost za náklad
Řidič vozíku je zodpovědný za náklad, se kterým se manipuluje
během přepravy. Musí být vyloučena veškerá rizika překocení
nebo sklouznutí materiálu. Řidič vozíku má právo a povinnost
odmítnout přenášet jakýkoliv náklad, který představuje jasné
bezpečnostní riziko. Informaci o přípustné maximální nosnosti
vozíku naleznete na štítku s nosností.

Odpovědnost za ostatní
Vozík provozujte tak, aby nehrozilo riziko nehody. Pod
zvednutými vidlemi nesmí nikdo procházet ani se tam zdržovat,
a to bez ohledu na to, zda se na nich nachází náklad. Řidič má
právo a povinnost zkontrolovat respektování těchto pokynů.

Maximální zátěž
Při zvedání nákladů se nesmí překračovat maximální nosnost
vozíku (uvedená na příslušném štítku s nosností
vysokozdvižného vozíku). Počítejte s účinky těžiště na nosnost
zařízení. Pečlivě zkontrolujte, zda se nosnost vozíku nezměnila
například upevněním přídavných zařízení nebo dalšího
vybavení.

Vyzvednutí nákladu
Náklad vždy zvedejte tak, aby se dostala co nejblíže ke stožáru
vozíku.

POZOR!
Zkontrolujte polohu těžiště nákladu.

POZOR!
Nejezděte se zvednutým nákladem.
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Obecné
1) Ke stohu se přibližujte s nákladem ve spuštěné poloze.

2) Náklad zvedněte dostatečně vysoko tak, aby se nacházel
nad stohem nebo policí, a poté přijeďte ke stohu.

3) Náklad ve vhodné poloze spusťte na stoh.

4) Spusťte vidle, aby o ně nebyly náklad/paleta opřeny. Než
vycouváte od stohu, zkontrolujte, zda je prostor za
vozíkem volný.

5) Spusťte vidlice do přepravní polohy.

6) Při odebírání nákladu z regálu provádějte tyto pohyby v
obráceném pořadí.

Vozíky s možností vysunutí stožáru
1) Ke stohu se přibližujte s nákladem ve spuštěné poloze.

2) Náklad zvedněte dostatečně vysoko tak, aby se nacházel
nad stohem nebo policí, a poté přijeďte ke stohu.

3) Vysunutím stožáru posouvejte náklad směrem ven, dokud
není přímo nad stohem nebo policí.

4) Spusťte vidlici dolů, aby se náklad uvolnil.

5) Než vycouváte od stohu, zatáhněte stožár a zkontrolujte,
zda v prostoru za vozíkem nejsou žádné osoby.

6) Spusťte vidlice.

7) Při odebírání nákladu z regálu provádějte tyto pohyby v
obráceném pořadí.

Vozíky s funkcí naklápění stožáru
1) Ke regálu se přibližujte s nákladem ve spuštěné poloze a

se stožárem nakloněným dozadu.

2) Nastavte stožár do svislé polohy. Zvedněte náklad do
dostatečné výšky, při které bude viditelný stoh nebo regál.

3) Najeďte směrem ke stohu nebo regálu a poté na něj
náklad spust’te.

4) Vidlice se snáze uvolní, jestliže se stožár sklopí dopředu.
Spusťte vidlice dolů, aby se náklad uvolnil. Než vycouváte
od stohu, zkontrolujte, zda je prostor za vozíkem prázdný.

5) Spusťte vidlici do jízdní polohy a zaklopte stožár tak, aby
se vidlice vrátila do vodorovné polohy.

6) Přeprava je možná pouze v případě, že je stožár zatažený
v krajní poloze.

7) Při odebírání nákladu z regálu provádějte tyto pohyby v
obráceném pořadí.

Vozíky s funkcí naklápění vidlice
1) Ke stohu nebo regálu se přibližujte s nákladem ve

spuštěné poloze a vidlicí zaklopenou dozadu.

2) Sklopte vidlici do vodorovné polohy. Zvedněte náklad do
dostatečné výšky, při které bude viditelný stoh nebo regál.

3) Najeďte směrem ke regálu a poté náklad spust’te na regál.
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4) Spusťte vidlici dolů, aby se náklad uvolnil. Vidlice se snáze
uvolní, jestliže se sklopí dopředu. Než vycouváte od stohu,
zkontrolujte, zda je prostor za vozíkem prázdný.

5) Spusťte vidlici do jízdní polohy a zaklopte ji tak, aby se
vrátila do vodorovné polohy.

6) Při odebírání nákladu z regálu provádějte tyto pohyby v
obráceném pořadí.

Vozíky s výkyvnými vidlicemi

Obrázek 34. Stohování, vozíky s třísměrnou čelní jednotkou

1) Ke stohu nebo regálu se přibližujte s nákladem
ve spuštěné poloze a vidlicemi v přepravní poloze.

POZNÁMKA!
Vozík URS určený pro úzké uličky může mít při
jízdě zvednuté vidlice, ale doporučuje se spustit
je, co nejdříve je to možné.

2) Zvedněte náklad do dostatečné výšky, při které bude
viditelný stoh nebo regál.

3) Přesuňte vidlice směrem ke stohu a poté na něj náklad
spust’te.

4) Spusťte vidlici dolů, aby se náklad uvolnil.

5) Přesuňte vidlice do krajní polohy a spusťte je.

6) Při odebírání nákladu z regálu provádějte tyto pohyby v
obráceném pořadí.

POZNÁMKA!
U vozíků URS určených pro úzké uličky nelze
aktivovat boční posun/natáčení, pokud rychlost
vozíku přesáhne 0,7 km/h nebo po zahájení zvedání
nebo spouštění vidlic.
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Denní kontrola (před každou směnou)
Odpovědnost: Řidič vozíku

POZOR!
Při práci na baterii nebo v její blízkosti je zakázáno
kouřit nebo používat otevřený oheň.

POZOR!
Při výměně nebo kontrole baterie dodržujte
správnou ergonomii práce.

1) Zkontrolujte, zda jsou kabely, spojky a zástrčky baterie
správně připojené a nepoškozené.

2) Zkontrolujte, zda je baterie řádně zajištěna v bateriovém
prostoru.

3) Zkontrolujte, zda z vozíku neuniká olej.

4) Zkontrolujte signál přepravního režimu a klakson aktivací
ovládacích prvků ve stavu přihlášení k vozíku.

5) Zkontrolujte brzdný výkon hlavní a parkovací brzdy.

6) Zkontrolujte vnější poškození nebo nadměrné opotřebení
koleček.

7) Zkontrolujte, zda nejsou na displeji vozíku zobrazeny
chybové zprávy ani upozornění.

8) Zkontrolujte, zda zabezpečovací opatření k ochraně prstů
jsou neporušená a že přes ochranu je dobrý výhled.

VAROVÁNÍ!
Pokud je vozidlo provozováno bez instalované
ochrany prstů, existuje nebezpečí úrazu.

POZOR!
Chyby zjištěné během každodenní kontroly je
nutno ohlásit vedoucímu pracovníkovi /
nadřízenému. Viz část Řidič vozíku strana 11.

Denní kontrola (po každé směně)
Odpovědnost: Řidič vysokozdvižného vozíku

Nabíjení baterie
Na ukazateli baterie zkontrolujte napětí.

Nabijte baterii podle potřeby. Lze použít pouze originální
nabíječku vhodnou pro tuto baterii.

Viz Nabíjení baterie strana 39 ohledně postupu nabíjení.

Pokud dojde k poškození
Jakékoli poškození, ke kterému došlo, musí být oznámeno
nadřízenému.

Týdenní kontrola
Odpovědnost: Řidič vozíku

1) Vyčistěte baterii; viz pokyny pro údržbu od výrobce baterie.

2) Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulickém systému
vysunutím všech hydraulických válců do jejich koncových
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poloh. Potom ověřte, že sestava vidlí dosáhne maximální
výšky zdvihu, aniž by čerpadlo nasávalo vzduch.

3) Zkontrolujte, zda je kolo neporušené.

4) Zkontrolujte, zda na vnějšku brzdy otočného kola neulpěl
prach z magnetu nebo podobné nečistoty. Pokud k tomu
dojde, brzda v otočném kole se musí vyčistit podle
kapitolyČištění brdy řízeného kola, UFW strana 98.

5) Vnější povrchy vozíku by měly být očištěny. Vysajte a
otřete vlhkým hadříkem prostor v kabině obsluhy.
Elektrické panely a desky plošných spojů musí být vždy
chráněny před kapalinami. Na poškození vozíku
způsobené stykem kapalin s elektrickými komponentami
se nevztahuje záruka výrobce.

6) Rukou zkontrolujte, zda nejsou povoleny tyto šrouby:

VAROVÁNÍ!
Pokud některý ze šroubů nebude dostatečně
utažen, ihned kontaktujte autorizovaného
servisního technika, který závadu odstraní. Do
té doby vozík nepoužívejte. Obrázek 35. ULS/UND/UMS/UHD/UHX

A. bezpečnostní šrouby vidlí
na nosiči vidlí   

B. bezpečnostní šrouby
nosiče stožáru na
podvozku   

C. bezpečnostní šrouby vidlí
na jednotce bočního
posuvu   

D. bezpečnostní šrouby
ochrany zvedání na
vloženém stožáru   
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Obrázek 36. UFW

A. Bezpečnostní šrouby pro
nosič na podvozku   

B. Bezpečnostní šrouby
ochrany zvedání na
vloženém stožáru   

Obrázek 37. URS

A. bezpečnostní šrouby
ochrany zvedání na
vloženém stožáru   

B. šrouby uchycující jednotku
ke stožáru   
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Preventivní údržba
POZNÁMKA!
Preventivní údržbu musí provádět speciálně určení a
vyškolení pracovníci s dobrými praktickými znalostmi
funkce a údržby vozíku.
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Servisní technik
POZNÁMKA!
Servis a údržbu musí provádět speciálně určený a
vyškolený technik s dobrými praktickými znalostmi
funkce a údržby vozíku.

Pro co nejlepší využití investic do vozíku vám doporučujeme,
abyste se obrátili na servisní organizaci a uzavřeli smlouvu o
aktivní údržbě s trvalými službami.

Pokyny týkající se bezpečnosti při
provádění údržby
Práce ve výškách
Při práci ve výškách dodržujte bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní opatření při opravách
Na bezpečnostní opatření musí být kladen velký důraz, aby se
zabránilo nehodám při práci na vozíku.

• VAROVÁNÍ!
Před prací na vozíku musí být vytažena
zástrčka baterie.

VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se neizolovaných elektrických
připojení po dobu alespoň dvou minut po
odpojení baterie.

• Před řešením problémů se ujistěte, že hnací kolo je nad
zemí. Zajistěte vozík bloky.

• Chcete-li zabránit vážných poraněním, odstraňte zástrčku
baterie, když pracujete na stožáru, kolem stožáru a na
hydraulické jednotce.

• Při demontáži částí hydraulického systému nesmí být
systém pod tlakem, musí být například vypnutý motor
čerpadla a vidle dole.

• Baterie by měla být vždy chráněna při broušení.
• Při výměně pojistky musí být regulátory zcela vybité.

(Vytáhněte zástrčku baterie a počkejte dvě minuty, než
začnete vyměňovat pojistky, jinak hrozí nebezpečí
jiskření.)

• Velkou pozornost je třeba věnovat odstraňování plynových
pružin. Tyto obsahují stlačený plyn a mohou explodovat.

Intervaly údržby
Doporučené výměny

POZNÁMKA!
Chcete-li zaručit správnou funkčnost vozíku,
používejte pouze originální náhradní díly.

• Filtr hydraulického oleje a vzduchový filtr by se měly
vyměňovat jedenkrát ročně nebo vždy po 1 000
provozních hodinách.

• Hydraulický olej by se měl vyměňovat každé tři roky nebo
vždy po 3 000 provozních hodinách.
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• Hydraulický olej, který je klasifikován jako bezpečný pro
životní prostředí nebo potraviny je nutno vyměňovat
jedenkrát ročně nebo vždy po 1 000 provozních hodinách.

• Olej v převodové skříni by se měl vyměňovat každé tři roky
nebo vždy po 3 000 provozních hodinách.

• Hadice by se měly vyměňovat po 5 letech, protože
podléhají stárnutí.

• URS: Výměnu kladek na třísměrné čelní jednotce je nutné
provádět po každých 5 000 hodinách provozu.

Legenda k mazacímu schématu
Symbol Vysvětlení Symbol Vysvětlení

Hydraulický olej Hydraulický olej a
olejový filtr,
vzduchový filtr,
výměna

Olej v převodové skříni Olej v převodové
skříni, výměna

Mazací tuk Olejový filtr a
vzduchový filtr,
výměna

Mazání řetězu nástřikem
oleje

Pouze verze určená
pro chladírny

Výměna kladek

Pro symboly obecně platí:

Nevyplněný symbol – zkontrolovat namazání.

Vyplněný symbol – vyměnit.

Tabulka mazání – ULS/UND/UMS/UHD/UHX
Typ stožáru T a DTFV, ULS/UND/UMS/UHD/UHX

Obrázek 38. Tabulka mazání – T
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Obrázek 39. Tabulka mazání – DTFV

Pol
oha

Mazací místa

A Povrchy válečků v profilu stožáru a kluzné plochy

B Zvedací deska vidlic, kluzné plochy pro zvedací desku vidlic

C Pojistka baterie, kluzné plochy a pružiny

D Válce pro zvedání a náklon

E Ložisko stožáru, opěrné kladky

F Řetězová kladka

G Zvedací řetězy, všechny zvedací řetězy ve stožáru, řetěz pro
měření výšky

H Vodicí plocha kol, odpružení

I Kluzné kolejnice

J Hydraulická nádrž

K Kroužkové kuličkové ložisko

L Převodovka

Tabulka 12. Mazací místa
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Integrované polohovací zařízení / zařízení pro boční posuv
vidlic, volitelně u modelů ULS, UND, UMS, UHD 160, UHD
200

Obrázek 40. Tabulka mazání, integrované polohovací zařízení / zařízení
pro boční posuv vidlic, ULS, UND, UMS, UHD 160, UHD 200

Poloh
a

Mazací místa

A Axiální válečková ložiska

B Pod výložníkem

C Trubka C *)

D Konec pístnice

*) Mazání se provádí maznicemi při maximálním roztažení
vidlic. Mazací tuk se nanáší současně na střední část trubky
C, např. štětcem.

Tabulka 13. Mazací místa
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Integrované polohovací zařízení / zařízení pro boční posuv
vidlic, volitelně u modelu UHD 250

Obrázek 41. Tabulka mazání, integrované polohovací zařízení / zařízení
pro boční posuv vidlic, UHD 250

Polo
ha

Mazací místa

A Axiální válečková ložiska

B Vidlice

C Konec pístnice

Tabulka 14. Mazací místa
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Tabulka mazání – UFW

Obrázek 42. Tabulka mazání – UFW

Pol
oha

Mazací místa

A Povrchy válečků v profilu stožáru a kluzné plochy

B Ložiska natáčecích kol a ložiska řízených kol *)

C Pojistka baterie, kluzné plochy a pružiny

D Válce pro zvedání a náklon

E Ložisko stožáru, opěrné kladky

F Řetězová kladka

G Zvedací řetězy, všechny zvedací řetězy ve stožáru, řetěz pro
měření výšky

H Vodicí plocha kol, odpružení

I Kluzné kolejnice

J Hydraulická nádrž

K Kroužkové kuličkové ložisko

L Převodovka

*) Řízené kolo je nutné pro dosažení přístupu k maznici
pootočit o 45°.

Tabulka 15. Mazací místa
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Obrázek 43. Tabulka mazání, zvedací deska vidlic modelu UFW

Poloh
a

Mazací místa

A Hřídel ozubeného kola

B Kluzné plochy pro zvedací desku vidlic a vidlice

C Axiální válečková ložiska

D Ložisko v upevňovacím prvku vidlic

Tabulka mazání – URS

Obrázek 44. Tabulka mazání – URS
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Pol
oha

Mazací místa

A Povrchy válečků v profilu stožáru a kluzné plochy

B Viz samostatný mazací plán pro jednotku vidlic

C Pojistka baterie, kluzné plochy a pružiny

D Ložisko stožáru, opěrné kladky

E Řetězová kladka

F Zvedací řetězy, všechny zvedací řetězy ve stožáru, řetěz pro
měření výšky

G Vodicí plocha kol, pružiny opěradla

H Kluzné kolejnice, seřízení délky sedadla

I Hydraulická nádrž

J Kroužkové kuličkové ložisko

K Převodovka

Tabulka 16. Mazací místa

Mazací místa agregátu naleznete v části
Plán údržby třísměrné čelní jednotky strana 84.

Plán údržby třísměrné čelní jednotky

Obrázek 45. Plán údržby třísměrné čelní jednotky

Pol
oha

Místa mazání a údržby

A Ozubnice

B Kladky, maznice (4 ks)

Tabulka 17. Plán údržby třísměrné čelní jednotky
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Pol
oha

Místa mazání a údržby

C Sestava ozubeného kola

D Otočné ložisko, maznice (4)

Schéma mazání kabiny (volitelně)
Závěs dveří, krytu a topení a zámek se musí mazat při každé
pravidelné servisní prohlídce.

Obrázek 46. Tabulka mazání kabiny

Pol
oha

Mazací místa

A Závěs dveří

B Závěs krytu

Tabulka 18. Mazací místa kabiny
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Pol
oha

Mazací místa

C Závěs topení

D Zámek

Pojistky
POZNÁMKA!
Při výměny pojistky je nutné odpojit konektor baterie.

Pojistky F2, F3 a F19 jsou umístěny pod sedadlem řidiče.
Ostatní pojistky jsou umístěny pod přístrojovou deskou.

Označení (A) Použití

F2* ULS,
UND =

250

UMS,
UHD,
UHX ,
UFW ,
URS =

300

Pojistka napájení TMC

F3* ULS,
UND =

250

UMS,
UHD,
UHX ,
UFW ,
URS =

300

Pojistka napájení PMC

F6 10 B+ 3; hydraulické ventily; ventilátory; měnič
stejnosměrného napětí; elektricky
nastavitelná plošina; kamera

F7 10 B+ 4; vyhřívané sedadlo; pracovní osvětlení;
brzdy hnacího kola; rádio

F8 5 Motor ventilátoru

F9 10 ATC

F10 5 ATC vztaž.
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Označení (A) Použití

F12 10 Napájení logických obvodů TMC/PMC

F14 5 Obvody nouzového zastavení

F17 5 Přední světlomet

F18 5 Napájení logických obvodů EPS, nouzová
brzda

F19 30 Pojistka napájení EPS

F23 5 Vyhřívání LCD (pouze verze určená pro
chladírny)

*Výměnu musí provádět autorizovaný servisní technik.

Označení (A) Použití

F13* 80 Hlavní napájení kabiny verzí určených pro
chladírny

F15 5 Rádio a vnitřní osvětlení kabiny

F21 35 Zdroj napájení, systém výměny baterií

F22 5 Napájení logických obvodů, systém výměny
baterií

F25 15 Měnič stejnosměrného napětí, vytápění
kabiny

F26 5 Kontrola napětí vytápění kabiny

*Výměnu musí provádět autorizovaný servisní technik.

Tabulka 19. Volitelné vybavení

Servisní činnosti, druh a četnost
Obecné
Předtím servisem by vozík měl být podroben zkušební jízdě za
účelem testování jeho funkcí. Případné chyby by měly být
opraveny před servisem vozíku.

Servisní intervaly
Údržbu je nutno provádět pravidelně, při běžném používání
vozíku jedenkrát ročně nebo vždy po 1000 provozních
hodinách. Plánované servisní prohlídky zahrnují úkony, jakými
jsou například zkušební jízda, funkční zkoušky, výměny filtrů a
olejů atd.

POZNÁMKA!
V případě provozu v náročných nebo prašných
prostředích nebo v prostředích s vlhkou či korozivní
atmosférou se doporučuje častější provádění
údržby. Vaše autorizovaná servisní organizace vám
to pomůže vyhodnotit.

První servisní prohlídka (200 hodin)
Během první servisní prohlídky je nutno vyměnit olej
v převodové skříni a filtr hydraulického oleje. Je nutno
zkontrolovat a v případě potřeby seřídit vůli stožáru, stožár je
nutno namazat.

Položky údržby
Plánované servisní prohlídky se provádějí podle následujících
bodů:
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X Povinné

X Nepovinné

Podvozek

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Symboly/štítky X X X

Kryty a panely X X X

Horní ochranný rám X X X

Pojezdová kola X X

Řídicí kolečko /
řízené kolo

X

Pojistka baterie,
zámek, válečky

X X X

Pryžová rohož X X X

Podvozek X X X

Mazání X X X

Sedadlo obsluhy X X X

Mikrospínač X X X

Barva X X X

Ochrana prstů X X X

Stabilizační třmeny X X

Výrobní štítek X X X

Hnací jednotka

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Převodovka X X X

Hnací motor X X X

Hnací kolo X X X

Hnací hřídel X X X

Hladina
převodového oleje

X X X

Soustava stožáru

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Řetězy X X X

Vidle, nosič vidlí X X X

Ložiska/válečky X X X

Mazání X X X

Profil stožáru X X X

Nosič stožáru X X

Zajištění vidlic X X X

Třísměrná čelní
jednotka

X
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Řízení

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Motor posilovače
řízení

X X X

Volant / snímač
volantu

X X X

Převodka řízení X X X

Kluzné ložisko X X X

Hydraulický systém

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Hladina hydraulického
oleje

X X X

Hadice X X X

Spojky X X X

Motor čerpadla X X X

Hydraulické čerpadlo X X X

Šoupátkový
proporcionální ventil

X X X

Zvedací válce

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Válce X X X

Elektrická soustava

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Kabely, spínače X X X

Stykače X X X

Baterie X X X

Řídicí jednotky
hnacího motoru

X X X

Klakson X X X

Akcelerátor X X X

Brzdový pedál X X X

Volič úrovně O O O

Snímač stožáru X X X

Pojistky X X X

Zástrčka baterie X X X

Videokamera O O O

Chladicí ventilátor X X X

Řídicí počítač vozíku X X X

Nouzové zastavení X X X

Spínač zvedání O O O

Levý nožní spínač X X X

Měřič motohodin X X X
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Elektrická soustava

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Snímač přítomnosti
obsluhy

X X X

Indikátor baterie X X X

Spínač na klíč O O O

Výstražná kontrolka X X X

Systém indikace
hmotnosti

X X X

Brzdový systém

Popis ULS/UND/UMS/UHD/UHX URS UFW

Funkce brzd X X X

Parkovací brzda X X X

Brzdový kotouč X X X

Spotřební materiály
Pro servis a údržbu vozíku používejte výhradně spotřební
materiály (oleje, mazací tuky atd.), které byly schváleny naším
oddělením pro originální náhradní díly. Viz
Originální náhradní díly strana 90.

Návod k údržbě
Originální náhradní díly
Originální díly
Spolehlivost, kterou nabízíme, závisí na použití originálních
náhradních dílů. Pouze naše originální náhradní díly zaručí
správnou funkci, dlouhou provozní životnost a právo na
uplatnění záruky.

Základní postupy při odstraňování problémů
Pokud vozík nefunguje ani po provedení příslušných opatření
uvedených v následující tabulce, obraťte se na autorizovaného
servisního technika. Další zásahy smí provádět pouze
speciálně ustanovený a vyškolený servisní technik. Zobrazuje-li
se na displeji pracoviště řidiče chybový kód, je o něm nutno
uvědomit autorizovaného servisního technika.

Stav vozíku Možná příčina Postup

Vozík nelze
nastartovat.

Nebyla zasunuta
zástrčka baterie.

Připojte zástrčku
baterie.

Bylo stisknuto tlačítko
nouzového zastavení.

Vytáhněte tlačítko
nouzového zastavení.

Kapacita baterie je příliš
nízká.

Nabijte baterii.

Pojistka je vadná. Vyměňte vadnou
pojistku.

Spínač na klíč je
nastaven v poloze „0“
nebo nebylo provedeno
přihlášení vozíku.

Otočte spínač na klíč do
polohy „I“ nebo zadejte
správné ID obsluhy
a heslo.
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Stav vozíku Možná příčina Postup

Vozíkem nelze
pojíždět.

Vozík není připraven k
použití.

Proveďte všechny
činnosti uvedené
v řádku „Vozík nelze
nastartovat“.

Nebyl sešlápnut levý
nožní spínač.

Sešlápněte levý nožní
spínač.

Pojistka pohonu je
vadná.

Vyměňte vadnou
pojistku pohonu.

Vozík nezvedá
náklad.

Vozík není připraven k
použití.

Proveďte všechny
činnosti uvedené
v řádku „Vozík nelze
nastartovat“.

Hladina hydraulického
oleje je příliš nízká.

Zkontrolujte hladinu a
doplňte potřebné
množství hydraulického
oleje.

Kapacita baterie je nižší
než 20 %.

Nabijte baterii.

Pojistka čerpadla je
vadná.

Vyměňte vadnou
pojistku čerpadla.

Náklad je příliš těžký. Snižte hmotnost
nákladu; informaci
o přípustné maximální
nosnosti vozíku
naleznete na štítku
s nosností.

Spínač pohonu v
sedadle není aktivován.

Při ovládání pák seďte v
sedadle.

Rozebírání a sestavování panelů
Rozebírání a sestavování krytu motoru
1) Nastavte sedadlo tak, aby bylo zajištěno ve své nejzazší

poloze Je-li vozík vybaven nastavitelnou opěrkou pro nohy,
měla by se tato nacházet ve své prostřední poloze.

2) Sejměte kryt motoru (A) tím, že jej uchopíte a opatrně
uvolníte povytažením nahoru.

3) Při zpětné montáži postupujte v obráceném pořadí.
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Obrázek 47. Panely

Rozebírání a sestavování předního krytu
1) Přesuňte stožár mírně dopředu.

2) Povolte šroub (poz. 1) na přístrojové desce (F), viz část
Panely strana 92. Šroub není třeba zcela odstranit.

3) Nadzvedněte přístrojovou desku a zajistěte ji pomocí
vzpěry.

4) Odmontujte opěrku nohou (je-li opěrka nohou nastavitelná,
měla by se nacházet ve své nejnižší poloze). U vozíků
vybavených volantem střední velikosti je nutno odmontovat
kryt (G) tohoto volantu (zajištěný dvěma šrouby).

POZNÁMKA!
Kryt je zajištěn také páskou z materiálu Velcro
(poz. 4).

5) Uchopte, nadzvedněte a sejměte přední kryt (B).

6) Při zpětné montáži postupujte v obráceném pořadí.

Rozebírání a sestavování panelu umístěného proti dělicí
příčce prostoru pro baterii
1) Sejměte kryt motoru, viz část

Rozebírání a sestavování krytu motoru strana 91.

2) Odstraňte dva šrouby, které přidržují desku sedadla, a tuto
desku odklopte.

3) Otevřete přístrojovou desku a zajistěte ji pomocí vzpěry,
viz část Rozebírání a sestavování předního krytu strana
92.

4) Sejměte přední kryt (B).

5) Sejměte zadní kryt (D) a ochranný kryt (E) kabelů.
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6) Vytáhněte nebo vysuňte baterii (postup při vyjímání závisí
na typu baterie).

7) Pomocí klestí stiskněte spony (poz. 2, 6 kusů) a vytlačte je
z panelu.

8) Uchopte panel (C), viz Panely strana 92), nadzvedněte
jej a sejměte.

9) Při zpětné montáži postupujte v obráceném pořadí.

Rozebírání a sestavování zadního krytu a ochranného krytu
kabelů
Zadní kryt je zajištěn pomocí pásky z materiálu Velcro
nacházející se na jeho dolní straně.

1) Otevřete přístrojovou desku a zajistěte ji pomocí vzpěry.

2) Stáhněte pásku Velcro a nadzvedněte zadní kryt (D).

3) V případě potřeby povolte 2 šrouby (poz. 3), kterými je
zajištěn ochranný kryt (E) kabelů. Šrouby není třeba zcela
odstranit.

4) Vytáhněte ochranný kryt kabelů nahoru tak, aby jej bylo
možno uvolnit z jeho uložení.

5) Při zpětné montáži postupujte v obráceném pořadí.

Rozebírání a sestavování kol
Bezpečnostní předpisy týkající se výměny kol

VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby
výměnu kol prováděl pouze autorizovaný servisní
technik.

VAROVÁNÍ!
Aby byl zachován optimální výkon a nedošlo ke
ztrátě platnosti záruky, používejte pouze naše
originální náhradní díly! V opačném případě
nemůžeme zaručit správnou funkci brzd.

VAROVÁNÍ!
Při zvedání a zajišťování vozíku špalkem si
počínejte opatrně, protože hrozí nebezpečí
přiskřípnutí.

Rozebírání a sestavování pojezdového kola (UMS, UHD,
UHX)
1) Zvedněte pojezdové kolo a zajistěte vozík pomocí klínů

nebo špalků.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte vozík, aby se během pracovní činnosti
nemohl pohybovat.

2) Demontujte rozpěrný pojistný kroužek.
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3) Vytáhněte nápravu.

4) Odmontujte staré kolo.

5) Namontujte nové kolo s předem sestaveným kuličkovým
ložiskem, trubkovým pouzdrem hnacího kola a rozpěrnými
pojistnými kroužky.

6) Zasuňte nápravu.

7) Zajistěte ji pomocí rozpěrného pojistného kroužku.

POZNÁMKA!
Při výměně kola by měl být vyměněn také
rozpěrný pojistný kroužek.

Rozebírání a sestavování pojezdového kola (ULS a UND)
1) Zvedněte pojezdové kolo a zajistěte vozík pomocí klínů

nebo špalků.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby se vozík nemohl při provádění
prací pohnout.

2) Demontujte šroub.

3) Odstraňte pojistnou podložku a podložku.

4) K sejmutí hnacího kola z nápravy použijte speciální
stahovák.

5) Opatrným poklepáváním namontujte nové kolo.

6) Namontujte zpět pojistnou podložku, podložku a šroub.

Utahovací moment
Utáhněte jej momentem 85 Nm.

POZNÁMKA!
Při výměně kola by měla být vyměněna také
pojistná podložka.

Rozebírání a sestavování zabrzděného hnacího kola
1) Zvedněte pojezdové kolo a zajistěte vozík pomocí klínů

nebo špalků.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby se vozík nemohl při provádění
prací pohnout.

2) Demontujte šrouby a rozpěrný pojistný kroužek
a vytáhněte nápravu.

3) Odmontujte staré kolo.

4) Odpojte kabely, demontujte ochranu kabelu a odstraňte
podložku.

5) Odpojte hnací kolo od trubkového pouzdra hnacího kola.

6) Demontujte pojistnou podložku, podložku a rozpěrnou
vložku.

7) Demontujte brzdu hnacího kola.
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8) Nasaďte na trubkové pouzdro hnacího kola nové hnací
kolo.

9) Nasaďte na kolo brzdu hnacího kola, včetně pružin,
rozpěrných vložek a šroubů.

Utahovací moment
Šrouby utáhněte momentem 25 Nm.

10) Nasaďte vložku a ochranu kabelu.

11) Zapojte kabely.

12) Utahovací moment
Nasaďte pojistnou podložku a distanční
kroužek, našroubujte zpět matici a dotáhněte ji
momentem 65 Nm.

POZNÁMKA!
Při výměně kola by měla být vyměněna také
pojistná podložka.

13) Natlačte nápravu na kolo.

14) Utáhněte šrouby na opěrných nohách a nápravě.

Rozebírání a sestavování hnacího kola (URS)
1) Odlehčete hnací kolo a zajistěte vozík pomocí klínů nebo

špalků.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby se vozík nemohl při provádění
prací pohnout.

2) Demontujte šrouby z pojistné desky a sejměte ji.

3) Vytáhněte hřídel.

POZNÁMKA!
Hřídel je možné opatrně vyklepnout z druhé
strany.

4) Demontujte staré kolo.

5) Demontujte rozpěrné pojistné kroužky z obou stran kola.

6) Demontujte trubkové pouzdro hnacího kola z kola.

7) Montáž provádějte v opačném pořadí.

8) Pokud je ložisko kola vybaveno maznicí, je třeba ho
namazat.

Demontáž řízených kol (UFW)

VAROVÁNÍ!
Demontáž a montáž řízených kol smí
z bezpečnostních důvodů provádět pouze
autorizovaný servisní technik.

1) Odstraňte zatížení řízeného kola a zajistěte vozík pomocí
špalků.
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VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby se vozík nemohl při provádění
prací pohnout.

2) Uvolněte zástrčku baterie.

3) Odšroubujte šrouby hydraulického válce u řízeného kola.

4) Odpojte kabely elektrické brzdy u řízeného kola.

5) Odšroubujte šrouby na horní straně opěrné nohy.

6) Zvedněte vozík z jednotky kola.

7) Odšroubujte desku v místě, kde jsou upevněny snímače
koncové polohy.

8) Odstraňte spony kabelů elektrické brzdy.

POZOR!
Ověřte, zda kabely nejsou poškozené.

9) Odstraňte zajištění hřídele.

10) Pomocí připevněného kluzného kladiva vyklepejte nápravu
kola.

11) Odšroubujte přídržné šrouby elektrické brzdy pomocí
šestihranného klíče velikosti 7.

12) Odpojte kola od vidlic kol a odvalte je.

Montáž řízených kol (UFW)
1) Umístěte jednotku kola do vidlice kola a zajistěte ji.

2) Připojte servisní kabely a uvolněte tak brzdu.

3) Připojte zástrčku baterie a zajistěte tak napájení vozíku.

4) Přihlaste se k řídicímu počítači vozíku (ATC) a vyberte
možnosti Auth. service » Tests & calib. » Drive menu »
Brake tests » Load wheel br..

5) Uvolněte brzdu pomocí servisních kabelů.

6) Namontujte přídržné šrouby elektrické brzdy (osm na
každé straně) pomocí šestihranného klíče velikosti 7.

7) Namontujte nápravu kola.

8) Namontujte zajištění hřídele.

9) Namontujte spony kabelů elektrické brzdy.

POZOR!
Ověřte, zda kabely nejsou poškozené.

10) Zajistěte desku v místě, kde jsou upevněny snímače
koncové polohy.

11) Odpojte servisní kabely.

12) Uvolněte zástrčku baterie.

13) VAROVÁNÍ!
Při spouštění vozíku hrozí riziko rozdrcení částí
těla nebo předmětů.

Spusťte vozík směrem k jednotce kola.
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14) Utáhněte šrouby (osm kusů) na horní straně opěrné nohy.

15) Upevněte kabely elektrické brzdy.

16) Připojte hydraulický válec řízeného kola.

17) Připojte zástrčku baterie.

Rozebrání a sestavení pojezdového kola (model UFW)
1) Odšroubujte šrouby ochranného rámu a odstraňte rám.

2) Vzdalte výstupky bezpečnostní podložky od pojistné
matice.

3) Demontujte pojistnou matici a bezpečnostní podložku.

4) Odšroubujte pojistné šrouby desky a sejměte desku.

5) Vytáhněte nápravu.

6) Vyjměte staré kolo z vidlice hnacího kola společně
s kuličkovými ložisky a podložkami.

7) Montáž provádějte v opačném pořadí.

Utahovací moment
Utáhněte šrouby pojistné desky a ochranného
rámu momentem 24 Nm.

POZNÁMKA!
Při výměně kola by měla být vyměněna také
pojistná podložka.

Rozebírání a sestavování hnacího kola
Pokud je průměr hnacího kola menší než 320 mm, je nutné kolo
vyměnit.

1) Odšroubujte šrouby a otevřete zadní kryt.

2) Povolte matice hnacího kola.

3) Nadzvedněte vozík, aby bylo hnací kolo ve vzduchu.
Zajistěte vozík dřevěnými špalky.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby se vozík nemohl při provádění
prací pohnout.

4) Demontujte hnací kolo.

5) Při zpětné montáži postupujte v obráceném pořadí.

Utahovací moment
Matice hnacího kola se musí utahovat
momentem 150 Nm nebo 195 Nm . Pokud se
musí matice utahovat momentem 195 Nm,
vozík je opatřen štítkem, viz obrázek. Vyšší
krouticí moment bude zaveden od 27. týdne
roku 2016.
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Obrázek 48. Utahovací moment 195 Nm je vyznačen na štítku.

6) UHD (2017w14-) / UHX : Vzdálenost opěrných patek od
podlahy nastavte podle části
Nastavení stabilizačních patek (UHD/UHX) strana 99 .

Čištění brzd
Čištění brdy řízeného kola, UFW
Brzda pojezdového kola používá permanentní magnety pro
aktivaci brzdné síly v případě ztráty napájení a pro parkování s
ruční brzdou.

Magnetické pole vytvářené permanentními magnety znamená,
že na vnější části brzd ulpívají magnetické piliny/částice.

Aby se zamezilo vniknutí pilin a podobných částic, které ulpívají
a vnější části brzd, je vloženo gumové těsnění mezi brzdy a
kolo. Mezi vnějšími a vnitřními magnety je také o-kroužek, který
zabrání vniknutí pilin mezi tyto plochy.

Brzdy čistěte během běžné údržby. Servisní intervaly budou
určeny prostředím, ve kterém se vozík používá. Výskyt
magnetických částic na brzdách kontrolujte během prvního
servisu a v průběhu následujících servisních intervalů.

Při čištění musí být pojezdové kolo zvednuto a uvolněna brzda
pojezdového kola. Brzdu v ATC počítači vozíku uvolněte takto:

Auth. service » Test & calibr. » Driving tests Brake test » Load
wheel brake

Tímto se usnadní čištění, protože permanentní magnety jsou
potom částečně odmagnetovány a kolo se může otáčet.

Pro odstranění částic z brzdy používejte magnet/hadr apod.
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POZNÁMKA!
Pro odstranění částic nepoužívejte vzduchovou
pistoli, protože je můžete sfouknout do brzdových
součástí.

POZNÁMKA!
Pokud se vozík používá v prostředí s velkým
množstvím magnetických částic, doporučujeme
provádět čištění častěji (poloviční nebo třetinový
interval).

POZNÁMKA!
Pokud se magnetické částice dostanou do
brzdových součástí, nebude ohrožena funkce brzdy,
ani nevznikne nebezpečí; může to však vést ke
hluku způsobeného otěrem kovu při brzdění.

Nastavení stabilizačních patek (UHD/UHX)
Některé vozíky jsou vybaveny nastavitelnými stabilizačními
patkami. Úměrně opotřebování hnacího kola se stabilizační
patky přibližují k podlaze. Vzdálenost opěrné patky od podlahy
musí být maximálně 15 mm a udržuje se pomocí podložek.
Když je hnací kolo nové, každá stabilizační patka může
obsahovat až 3 podložky. Současně s opotřebováním hnacího
kola se podložky musí postupně odebírat, aby se zachovala
správná vzdálenost.

Když se odstraní všechny 3 podložky a vzdálenost je minimální
nebo se opěrná patka opakovaně dotýká podlahy, je nutné

vyměnit hnací kolo a doplnit nové podložky. Výměna hnacího
kola je popsána v části Rozebírání a sestavování hnacího kola
strana 97.

Vzdálenost opěrné patky od podlahy nastavíte pomocí
podložek takto:

1) Zvedněte a zajistěte vozík na straně hnacího kola, viz část
Zvedání vozíku strana 124.

2) Vyšroubujte pojistný šroub (poz. 1) a pojistnou podložku
(poz. 2) podle obrázku Nastavení stabilizačních patek
strana 100.
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Obrázek 49. Nastavení stabilizačních patek

3) Odmontujte opěrnou patku (poz. 3).

4) Odeberte nebo přidejte podložky (poz. 4) a opěrnou patku
namontujte.

5) Zatlačte opěrnou patku nahoru, abyste eliminovali
případnou vůli, a zajistěte ji pojistnou podložkou a
pojistným šroubem.

6) Spusťte vozík a zkontrolujte vzdálenost opěrné patky od
podlahy.

Demontáž a montáž stožáru
VAROVÁNÍ!
Demontáž a montáž stožáru smí z bezpečnostních
důvodů provádět pouze autorizovaný servisní
technik.

Vztyčení stožáru po přepravě
POZNÁMKA!
Zvedací deska vidlic u modelu UFW se před
přepravou demontuje.

1) Připevněte zvedací zařízení k hornímu konci stožáru a
zvedejte dostatečně vysoko, aby v zařízení začalo působit
napětí.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že je nosnost zvedacího zařízení
dostatečná na vztyčení stožáru. Viz tabulku
Hmotnosti stožárů strana 140.
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Uvolněte stahovací popruh (1), který přidržuje stožár
k přepravní podpěře nebo hornímu ochrannému rámu.

Obrázek 50. Uvolnění stahovacího popruhu

2) Sejměte z vozíku krycí plech.

3) Přesvědčte se, že válce pro náklon / táhla (poz. 4,
obrázekUpínací šrouby válců pro naklápění strana 103)
jsou v takové poloze, že se při vztyčování stožáru
nepoškodí.

4) Zvedněte stožár a posouvejte zvedací zařízení směrem
k opěrným nohám vozíku, dokud nebude stožár ve svislé
poloze.
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Obrázek 51. Stožár je ve svislé poloze

VAROVÁNÍ!
Stožár se může rychle zhoupnout, když se
změní jeho těžiště.

VAROVÁNÍ!
Neodstavujte zvedací zařízení, dokud nebude
stožár zajištěn válci pro náklon nebo
seřizovacími táhly.

5) Pokud má vozík funkci naklápění stožáru:

Utahovací moment
Utáhněte šrouby (poz. 3, obrázek
Upínací šrouby válců pro naklápění strana
103) ve válcích pro naklápění (poz. 4)
momentem 114 Nm.
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Obrázek 52. Upínací šrouby válců pro naklápění

1. Šroub   
2. Pojistná podložka   

3. Šroub   
4. Válec pro naklápění

(naklápění stožáru) /
táhlo (naklápění vidlí)   

Utahovací moment
Nasaďte pojistnou podložku (poz. 2) a utáhněte
její šrouby (poz. 1) momentem 9,8 Nm .

6) Pokud má vozík funkci naklápění vidlí nebo nemá žádnou
možnost naklápění:

A) Sejměte desku (poz. A, obrázek Naklápění vidlí
strana 103).

Obrázek 53. Naklápění vidlí

A. Deska   
B. Šroub   

C. Šroub   

B) Odmontujte seřizovací táhla (poz. 4, obrázek
Upínací šrouby válců pro naklápění strana 103) z
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nichž nejdříve vyšroubujete šrouby (poz. C, obrázek
Naklápění vidlí strana 103).

C) Pomocí zvedacího zařízení přesouvejte stožár, dokud
nebude ve vhodné poloze pro zašroubování šroubů
(poz 3, obrázek Upínací šrouby válců pro naklápění
strana 103) do seřizovacích táhel přes upevňovací
prvky ve stožáru.

D) Utahovací moment
Šrouby (poz. 3) v seřizovacích táhlech
(poz. 4) utáhněte momentem 114 Nm.

E) Utahovací moment
Nasaďte pojistnou podložku (položka 2) a
utáhněte její šrouby (položka 1)
momentem 9,8 Nm.

F) Pomocí zvedacího zařízení přesouvejte stožár, dokud
nebude ve vhodné poloze pro zašroubování šroubů
(poz. C, obrázek Naklápění vidlí strana 103) do táhel
přes upevňovací prvky ve stožáru.

POZNÁMKA!
Stožár přesouvejte opatrně, abyste
nepoškodili seřizovací táhla.

G) Utahovací moment
Šrouby (poz. C) v seřizovacích táhlech
utáhněte momentem 114 Nm přes
upevňovací prvky ve vozíku.

H) Připevněte desku (položka A).

I) Utahovací moment
Šrouby utáhněte momentem 47 Nm .

J) Je-li vozík vybaven držáky stožáru (poz. 1,
Montáž držáků stožáru strana 105), musí být
namontovány podle obrázku:
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Obrázek 54. Montáž držáků stožáru

1. Držák stožáru   
2. Vnější stožár   
3. Nosič vidlí   

4. Šroub   
5. Matice   
6. Seřizovací táhla   

K) Utahovací moment
Šrouby (poz. 4) utáhněte momentem 150
Nm .

L) Šrouby zajistěte maticemi (poz. 5).

7) Hydraulické hadice a elektrické kabely připevněte
stahovacími pásky.

8) Držák elektromagnetického spínače provlékněte otvorem
v krycím plechu a nasaďte krycí plech na vozík. Držák
elektromagnetického spínače připevněte ke krycímu
plechu.

9) Pokud byl stožár opřený o opěrnou tyč:

A) Nasaďte ochranu prstů.

B) Odšroubujte opěrnou tyč a sejměte ji z vozíku.

C) Lehce povolte šroub přístrojové desky, ale
nevyjímejte ho, a vyklopte přístrojovou desku nahoru.

D) Vyšroubujte šrouby a sejměte přední kryt.

E) Pokud je vozík opatřen volitelným vybavením
v horním ochranném rámu, provlékněte případné
elektrické kabely zábradlím.

F) Připevněte zábradlí.

G) Nasaďte přední kryt a připevněte přístrojovou desku.

H) Pomocí zvedacího zařízení nadzvedněte horní
ochranný rám a podržte ho ve správné poloze.

I) Horní ochranný rám připevněte šrouby M12x35,
podložkami Nord-Lock a maticemi.
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J) Utahovací moment
Matice utáhněte momentem 114 Nm a
nasaďte ochranné krytky.

10) Otevřete kryt stroje a vyjměte provizorní ocelovou desku.

POZNÁMKA!
Opěrnou tyč a provizorní ocelovou desku si
ponechte pro příští přepravu vozíku.

11) Utahovací moment
Zavřete kryt a šrouby utáhněte momentem 80
Nm .

POZNÁMKA!
Po vztyčení stožáru musí autorizovaný servisní
technik v počítači vozíku deaktivovat režim
expedice. Až s tím bude hotov, pokračujte
následujícími kroky:

12) Lehce zvedněte vidle, aby se uvolnil stahovací popruh, a
mírně natlakujte hydraulický systém (neplatí pro UFW).

VAROVÁNÍ!
Pokud v hydraulickém systému není tlak, po
uvolnění stahovacího popruhu mohou vidle
spadnout na podlahu.

13) Uvolněte stahovací popruh mezi válci stožáru a příčkou
stožáru.

Obrázek 55. UHD, UHX, ULS, UMS, UND
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Obrázek 56. UFW

14) Spusťte vidle (neplatí pro UFW).

15) Pomocí funkce stožáru pro vysouvání přesuňte stožár
směrem k baterii.

Připojte požadované přídavné/volné vybavení.

16) Proveďte denní prohlídku podle návodu k použití.

17) Sklápění stožáru se provádí v opačném pořadí.

Pojíždění v režimu expedice a v režimu plošiny

Obrázek 57. Vozík se sklopeným stožárem

Aktivace režimu expedice a režimu plošiny
Aby mohl vozík pojíždět se sklopeným stožárem, musí nejprve
autorizovaný servisní technik v počítači vozíku aktivovat režim
expedice.

Pokud se má stožár opírat o opěrnou tyč, musí se také
aktivovat režim plošiny.

POZNÁMKA!
Režim plošiny je přístupný v nabídce, pouze pokud
se nejprve aktivuje režim expedice.
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VAROVÁNÍ!
Je nebezpečné pojíždět s vozíkem se sklopeným
stožárem, pokud není v počítači vozíku aktivován
režim expedice.

UFW: Přesvědčte se, že je řízené kolo v úhlu 0 stupňů. Vozík
nemůže pojíždět, pokud není v normální poloze.

Pojíždění v režimu expedice

VAROVÁNÍ!
Pamatujte na přesah stožáru ve sklopené poloze.
Stožár může vyčnívat přes podvozek, a proto je při
otáčení zapotřebí více místa.

POZNÁMKA!
V režimu expedice jsou deaktivovány hydraulické
funkce.

Ovládací prvky řízení se používají stejným způsobem jako
v normálním režimu s operátorem v sedadle řidiče. Rychlost
vozíku je omezena na max. 2 km/h.

A. Levý nožní spínač (s
bezpečnostní funkcí)   

B. Brzdový pedál   
C. Nožní volič směru jízdy

(sešlápnutí a podržení
umožňuje jízdu
požadovaným směrem),
některé modely   

D. Ovládání rychlosti (max.
2 km/h)   

E. Ruční volič směru jízdy
(jedním stisknutím vyberete
požadovaný směr jízdy)   
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A. Střední volant    B. Miniaturní volant (volitelné)   

Pojíždění v režimu plošiny

VAROVÁNÍ!
Aby bylo možné pojíždět s vozíkem v režimu plošiny,
řidič musí stát na provizorní ocelové desce.

VAROVÁNÍ!
S vozíkem je povoleno pojíždět pouze v souladu
s pokyny.

VAROVÁNÍ!
Pamatujte na přesah stožáru ve sklopené poloze.
Stožár může vyčnívat přes podvozek, a proto je při
otáčení zapotřebí více místa.

POZNÁMKA!
V režimu plošiny jsou deaktivovány hydraulické
funkce.

Řízení a ruční manévrování pomocí voliče směru jízdy funguje
stejně jako v režimu expedice. Nožní ovládání se mění takto:

A. Ovládání rychlosti (max. 1,5
km/h)   

B. Brzdový pedál   

C. Nožní volič směru jízdy
(jedním sešlápnutím vyberete
požadovaný směr jízdy),
některé modely   

D. V tomto režimu neaktivní   

Pokyny k uvedení do provozu
K vozíkům s volitelnou automatizací konce uličky nebo
s volitelnými vodicími dráty jsou pokyny k uvedení do provozu
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k dispozici v samostatné příručce, která je součástí dodávky
produktu.
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Oprávnění a povinnosti řidiče vozíku
Řidič má oprávnění a odpovědnost odmítnout řídit vozík
v následujících případech:

• Vozík představuje jasné bezpečnostní riziko.
• Náklad představuje jasné bezpečnostní riziko.
• Vozík byl opraven, pozměněn nebo upraven, aniž by tyto

změny byly schváleny nadřízeným.
• Fyzický nebo psychický stav obsluhy vozíku je takový, že

jej lze považovat za bezpečnostní riziko.

Obsluha má oprávnění:

• zabránit neoprávněným osobám používat vozík, za který je
zodpovědná. Neoprávněná osoba je osoba, která nemá
povolení od nadřízeného a/nebo osoba, která není
příslušně vyškolena.

• zabránit komukoli v chůzi nebo stání pod zvednutými
vidlemi, ať již jsou naloženy nebo nenaloženy.

Nastupování a vystupování
Buďte opatrní při nastupování a vystupování. Je-li instalováno
madlo, přidržujte se ho, a vezměte v úvahu rozdíl výšek mezi
podlahou a vozíkem.

VAROVÁNÍ!
Šplhání na vozík není povoleno.

Řízení vozíku
Řízení ve veřejných oblastech
Je zakázáno jezdit vozíkem na veřejných komunikacích mimo
soukromé pozemky.

Vzdálenost mezi vozidly
Vezměte v úvahu, že vozidlo před vámi může náhle zastavit.
Udržujte přiměřenou vzdálenost. Nezapomeňte, že hmotnost
nákladu ovlivňuje brzdnou dráhu.

Nebezpečí přimáčknutí
VAROVÁNÍ!
Při používání vozíku si vždy počínejte opatrně a
buďte si vědomi nebezpečí přimáčknutí, které hrozí
jak řidiči, tak i osobám zdržujícím se v blízkosti
vozíku.

Cestující
Není-li na vozíku uvedeno jinak, je zakázáno, aby na vozíku
jezdili spolujezdci a cestující.

Vysunutí stožáru
VAROVÁNÍ!
Před použitím funkce vysunutí stožáru ověřte, že ani
vám ani nikomu jinému nehrozí nebezpečí
přimáčknutí mezi stožár a zbytek vozíku.
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Výška vozidla
Mějte na paměti, že vozík nelze používat v místech, kde světlá
výška je menší než výška kabiny řidiče, náklad nebo stožár.

Vozík v průmyslovém výtahu
Vozíkem je dovoleno vjet do průmyslového výtahu, pouze
pokud je to povoleno. Vždy zajistěte, aby nikdy nebyla
překračována nosnost průmyslového výtahu (s ohledem na
celkovou hmotnost vozíku včetně hmotnosti řidiče). Řidič musí
mít možnost opustit vozík. Uvnitř výtahu parkujte tak, aby byl
řidič vedle dveří. Vozík ani náklad nikdy neumist’ujte v
průmyslovém výtahu na nebezpečná místa. Než se průmyslový
výtah rozjede, zkontrolujte, zda jsou brzdy vozíku zabrzděné.

Zatížení podlahy
Pečlivě si zkontrolujte upozornění nebo další pokyny týkající se
maximálního zatížení podlahy nebo maximálního tlaku kol a
zajistěte, aby tyto hodnoty nebyly nikdy překročeny. Informace o
celkové hmotnosti vozíku naleznete na výrobním štítku stroje.

Signalizace
Použijte klakson jako upozornění.

Snížená viditelnost
Při přiblížení ke křižovatce a dalším místům se sníženou
viditelností zpomalte. Snažte se nejezdit ve směru vidlí, jestliže
náklad na vidlích před vámi vám brání ve výhledu. Je-li váš
výhled zablokován, zajistěte si poučeného pomocníka.

Pro usnadnění práce a zlepšení výhledu z vozíku je k dispozici
volitelná výbava zpětného zrcátka a kamerového systému.

Vozíky pro úzké uličky jsou vybaveny zrcátky na svých
stožárech, aby řidiči pomohly vidět na špičky vidlí při stohování
do strany.

POZNÁMKA!
Příslušenství na vozíku může omezit výhled.

Přeprava

Obrázek 58. Přepravní režim, vysokozdvižný vozík
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Obrázek 59. Přepravní režim, 4směrný vozík Obrázek 60. Přepravní režim, vozík pro úzké uličky

Za normální jízdy je nutné dbát na přepravní polohu. Pojíždění
se zvednutými vidlemi je zakázáno s výjimkou současného
zvedání nebo spouštění nákladu z regálů atd. . Vozík URS pro
úzké uličky má povolen provoz s vidlemi nahoře, když je
v pohybu, ale doporučuje se vidle co nejdříve spustit.

Vysokozdvižné vozíky
Stožár musí být ve své nejvnitřnější poloze, co nejblíže k řidiči.

Naklonění
Stožár musí být poněkud nakloněn směrem k řidiči.

Naklápěcí vidle musí být nakloněny dozadu směrem k řidiči.
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Třísměrná čelní jednotka
Třísměrná čelní jednotka musí být natočena k řidiči a vysunuta
do koncové polohy.

Při převážení nákladu by se měl vozík pohybovat opačným
směrem, než jakým směřují jeho vidle. Tím je zajištěno, že řidič
má lepší výhled, když je náklad vysoký a vozík se snadněji
ovládá. Při řízení ve směru vidlí reaguje vozík citlivě na ostré
zatáčení. (Srovnejte s couváním automobilem.) Jízda vozíku je
povolena pouze se zavřenými a zajištěnými kryty a panely.

Rychlost
Upravte rychlost v souladu se stavem podlahy, výhledem a
provozní bezpečností. Vyhýbejte se prudkému zrychlování,
náhlému brzdění a zatáčení ve velké rychlosti; hrozí nebezpečí
převrácení nebo pádu nákladu.

Omezení rychlosti (vozíky URS)
Vozíky URS určené pro úzké uličky jsou z důvodu zvýšení
bezpečnosti vybaveny omezením rychlosti, které se aktivuje
v případě splnění určitých podmínek. Podrobnosti naleznete
v tabulce Omezení rychlosti, vozíky URS strana 114.

Podmínky Maximální
rychlost

Symboly na
displeji

URS
125

URS
150

Vidlice nejsou
v přepravní poloze
(výchozí poloha)

2,5 km/h x x

Mimo uličku +
vidlice výše než 0,5 m

2,5 km/h x x

Uvnitř uličky +
vidlice výše než 3,7 m

2,5 km/h x

Uvnitř uličky +
vidlice výše než 4,5 m

2,5 km/h x

Navádění pomocí
vodicího drátu

9 km/h x x

Navádění pomocí
vodicích kolejnic
(vidlice před vozíkem)

12 km/h x x

Navádění pomocí
vodicích kolejnic
(vidlice za vozíkem)

14 km/h x x

Tabulka 20. Omezení rychlosti, vozíky URS

Maximální rychlost pro navádění pomocí vodicího drátu nebo
vodicích kolejnic může nakonfigurovat autorizovaný servisní
technik.
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POZNÁMKA!
Maximální rychlost 2,5 km/h narozdíl od „běžné“
pomalé rychlosti není možné konfigurovat; viz část
Normální nebo pomalý režim strana 68.

Prostor pro řízení
Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro vozík – jak pro řidiči,
tak i náklad – v úzkých uličkách. Úzké dveřní otvory, které
neumožňují obousměrnou dopravu, musí být projížděny
prostředkem dveřního otvoru. Nezapomínejte, že záď vozíku
vyžaduje při otáčení zvláštní prostor. V oblasti pojíždění
dodržujte vyznačené cesty pro vozíky. Pokud má vozík levý
nožní spínač, mějte levou nohu trvale položenou na podlaze
vozíku tak, aby za jízdy nepřečnívala přes vnější okraj vozíku.
Po celou dobu jízdy mějte celé tělo uvnitř obrysu vozíku, abyste
předešli rizik úrazu zhmožděním.

VAROVÁNÍ!
Odtlačování materiálu, který stojí v cestě, pomocí
podvozku vozíku není povoleno.

Opěrná mříž

Obrázek 61. Opěrná mříž

Vozík může být vybaven ochranou nákladu, je-li třeba pracovat
s malými předměty, které mohou spadnout a zranit obsluhu
nebo poškodit vozík, když se náklad zvedne.

VAROVÁNÍ!
Opěrná mříž vyžaduje při zvedání prostor navíc!

Nebezpečné oblasti
Nejezděte v blízkosti okrajů nakládacích ramp, průchodů atd.,
jestliže zde hrozí nebezpečí přejetí vozíku přes okraj. Při práci v
blízkosti barevně vyznačených rizikových zón buďte opatrní.
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Překocení
Jestliže se vozík převrací, držte volant nebo páku.
Nevyskakujte!

Vozíky na nakládací plošině jiného vozidla nebo na
rampě
Než vozíkem najedete z nakládací rampy na plošinu nákladního
automobilu nebo přívěsu, vždy si musíte ověřit maximální
nosnost rampy. K dispozici také musí být prostředky, které
zabrání sklouznutí rampy. Nezapomínejte také zkontrolovat
maximální nosnost jakéhokoli vozidla, na které hodláte najet. K
dispozici také musí být zařízení (například podkládací klíny),
která zabrání vozidlu, na které vozík najíždí, v uvedení do
pohybu. Informace o celkové hmotnosti vozíku najdete na
výrobním štítku stroje.

Směr jízdy při jízdě po svahu
Vysokozdvižné vozíky
Vždy byste měli řídit s vidlemi směrem k vrcholu svahu, se
spuštěným nákladem a stožárem nakloněným směrem k řidiči.

Stohovací vozík do úzkých uliček
Vždy jezděte s vidlemi směrem k vrcholu svahu či kopce a se
spuštěným nákladem.

4směrné vozíky
Vozík je normálně řízen s vidlemi směrem k vrcholu svahu, se
spuštěným nákladem a stožárem nakloněným směrem k řidiči,
viz obrázek Normální jízda po nakloněných površích strana
116.

Obrázek 62. Normální jízda po nakloněných površích

Při jízdě do strany se vozík normálně pohybuje ve směru
pohledu řidiče, viz ilustrace
Jízda do strany po nakloněných površích strana 117.
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Obrázek 63. Jízda do strany po nakloněných površích

VAROVÁNÍ!
Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě bokem na svahu,
protože to může ovlivnit brzdné vlastnosti a řízení.
Vždy se snažte udržovat stabilní rychlost. Při
sjíždění po nakloněném povrchu udržujte nízkou
rychlost.

Nezastavujte vozík ve svahu směrem nahoru, protože další
rozjetí může být náročné. V případě, že je nutné zastavit na
svahu při jízdě směrem nahoru, může být bezpečnější zacouvat
na rovný povrch a odtud začít znovu.

Ujistěte se, že při manipulaci s dlouhými předměty se konce
nákladu nedotýkají země.

Udržujte pozornost!
Při provozu vozíku vždy mějte povědomí o personálu v okolí.

Rychlost (UFW)

Směr jízdy Podmínky Maximální
rychlost
13 km/h

Náklad < 1 500 kg 11,3 km/h

Náklad > 1 500 kg 8 km/h

Stožár v základní poloze 6 km/h

Stožár není v základní poloze 4 km/h
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Směr jízdy Podmínky Maximální
rychlost

Stožár v základní poloze 9,6 km/h

Stožár není v základní poloze 4 km/h

Pro všechny směry jízdy platí další omezení:

• Maximální rychlost 4,2 km/h v případě, že se volant
nenachází v poloze 0 nebo 90 stupňů.

• Při rychlosti nad 4 km/h nelze otáčet volantem.

Zajištění vozíku při přepravě
Má-li být vozík přepravován, musí být zajištěn ve stanovených
přepravních bodech. Vozík může být upoután také popruhy.
Podvozek lze v obou směrech zajistit pomocí podkládacích
klínů, aby se zabránilo popojíždění nebo klouzání vozíku.

Obrázek 64. Zajištění vozíku při přepravě, ULS/UND/UMS/UHD/UHX
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Obrázek 65. Zajištění vozíku při přepravě, modely UFW

Obrázek 66. Zajištění vozíku při přepravě, modely URS

V případě, že je stožár příliš vysoký pro bezpečnou přepravu
vozíku, systém stožáru může být demontován a zajištěn pro
samostatnou přepravu (viz
obrázekZajištění vozíku při přepravě, stožár strana 120).
Pomocí zvedacího zařízení umístěte vidle do horní části
stožáru. Ochrana se musí nacházet mezi nimi. Je-li systém
stožáru odstraněn z vozíku s jednotkou otočných vidlí, musí být
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tento přepraven odděleně podle obrázku
Zajištění třísměrné čelní jednotky, URS strana 121.Pokud je
systém stožáru odstraněn ze 4směrného vozíku UFW, musí být
tento přepravován odděleně, viz
Zajištění vozíku při přepravě, stožár, model UFW strana 120.
Nosič vidlí se přepravuje samostatně, viz obrázek
Zajištění vozíku při přepravě, nosič vidlí, model UFW strana
121.

POZOR!
Dávejte pozor, aby se žádná ze součástí vozíku
nepoškodila při utažení popruhů.

Obrázek 67. Zajištění vozíku při přepravě, stožár

Obrázek 68. Zajištění vozíku při přepravě, stožár, model UFW
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Obrázek 69. Zajištění vozíku při přepravě, nosič vidlí, model UFW

Obrázek 70. Zajištění třísměrné čelní jednotky, URS

POZNÁMKA!
Baterie musí být odpojena, pokud je zaslána
společně s vozíkem.
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Zvedání vidlic

Obrázek 71. Zvedání vidlic

Nezajištěné vidlice je možné zvednout pomocí lana určeného
pro tento účel jako na obrázku. Vidlice se montují a demontují
vyvažováním na dřevěném špalku a tahem nebo tlakem ruky
směrem od vozíku nebo k vozíku.

POZNÁMKA!
U vozíků vybavených zařízením pro příčné
polohování vidlic nelze vidlice zvednutím sejmout.

Posouvání vidlic
Uvolněte zámek vytažením páky nahoru. Posuňte vidlici do
požadované polohy. Spusťte páku dolů tak, aby zapadla.

Posouvání vidlí (UFW)
Viz ovládací prvek E v tabulce Funkce ovládacích prvků strana
19.

Ruční roztažení vidlí, volitelné, model UFW

Pokud se vidle nachází v poloze, kdy je pojistný kolík v otvoru
ve výložníku, je nutné kolík nadzvednout pomocí očka, jinak
nebude možné vidle posunout.

POZOR!
Vidle nepřesouvejte do polohy, ve které by každá
z vidlí byla jinak vzdálena od středu.
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Obrázek 72. Ruční roztažení vidlí, volitelné, model UFW

Běžné provozní podmínky
Stohování musí být prováděno s rámem ve vertikální a vidlemi
v horizontální poloze na pevném, čistém a rovném povrchu.

Výjimečné provozní podmínky
Když se provozní podmínky se liší od obvyklých podmínek
uvedených výše, je třeba podniknout následující kroky:

• Pokud jsou pracovní podmínky trvalé povahy, musí být
sepsána dohoda s příslušným nadřízeným orgánem
a kteroukoliv další dotčenou stranou.

• Pokud jsou pracovní podmínky dočasné povahy, přijměte
vhodná opatření, jako je použití většího vozíku nebo
odpovídající snížení zatížení.

Práce v nebezpečných prostředích
Vozík pracující v oblasti, kde existuje riziko požáru, výbuchu,
nebo v jiné vysoce rizikové oblasti musí být k tomuto účelu
speciálně vybaven.

VAROVÁNÍ!
Vozík není za běžných okolností vybaven na tyto
situace.

Parkování
Vozík nesmí být ponechán bez dozoru jinde než ve
specifikovaných parkovacích oblastech. Parkování musí být
vždy na rovné podlaze. Vidle musí být spuštěny do nejnižší
polohy, aby o ně nikdo nemohl zakopnout. Vozík vždy vypínejte,
aby ho nebylo možné ovládat. Je-li vozík vybaven kódem PIN,
měl by být „odhlášen“, což vyžaduje nový kód pro restart
a zabraňuje to neoprávněnému použití. Viz část . Je-li vozík
vybaven spínáním na klíč, musí být klíč vyjmut při opuštění
vozíku, aby jej neoprávněné osoby nemohly použít. To, zda se
má klíč na konci směny vyjmout ze spínací skříňky, určují
podmínky pojištění proti požáru na pracovišti. Zkontrolujte!
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Pokud se nepoužívaný vozík ponechává delší dobu, například
mezi dvěma směnami, bez dobití, je nutné odpojit zástrčku
baterie.

POZOR!
Nikdy neblokujte přístup k protipožárnímu vybavení
nebo požárním únikovým dveřím tím, že byste před
ně zaparkovali vozík nebo umístili zboží.

Zvedání vozíku
Obecné
Vozík zvedejte výhradně za zvedací oka určená k tomuto účelu.
Tento obrázek ukazuje, kde jsou na vozíku umístěny povolené
zvedací body. Zvedací body jsou označeny štítkem se
symbolem zvedacího háku.

Při zvedání vozíku pomocí zdviháku vozík zajistěte pomocí
klínů nebo špalků. Vozík nesmí spočívat na zvedáku, zatímco je
prováděna práce.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby všechny zvedací pomůcky byly určeny
pro odpovídající hmotnost. Hmotnosti jsou uvedeny
v části Hmotnost strana 140 .

VAROVÁNÍ!
Zvedání vozíku nebo třísměrné čelní jednotky smí
provádět pouze autorizovaný servisní technik.

VAROVÁNÍ!
Zvednete-li vozík nesprávně, jeho součásti se
mohou poškodit, pokud budou podrobeny nadměrné
síle.

Obrázek 73. Nesprávné zvedání
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Zvedání vozíku
ULS/UND/UMS/UHD/UHX

Obrázek 74. Zvedání vozíků ULS/UND/UMS/UHD/UHX

UFW

Obrázek 75. Zvedání vozíku UFW
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URS

Obrázek 76. Zvedání vozíku URS

POZOR!
Při zvedání celého vozíku musí být použity zvedací
body B. Zvedací body A1 a A2 se používají ke
stabilizaci nebo tehdy, má-li být zvednut pouze rám
stožáru.

Zvedání jednotky výkyvných vidlí

Obrázek 77. Zvedání jednotky výkyvných vidlí
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1) Ověřte, zda je zvedací zařízení v dobrém stavu a zda má
dostatečnou nosnost. Hmotnost jednotky naleznete na
výrobním štítku.

2) Zkontrolujte, zda má zvedací popruh nosnost alespoň
500 kg a zda je v dobrém stavu.

3) Podle obrázku Zvedání jednotky výkyvných vidlí strana
126 nasaďte zvedací oka M16 na jednotku.

4) Zvedací popruh připevněte ke zvedacím okům a upravte je
tak, aby zvedání bylo rovnoměrné.

5) Zvedněte jednotku.

POZOR!
Poloha těžiště jednotky závisí na tom, kde na
nosiči se nachází výložník. Jednotka je nejlépe
vyvážena, pokud se výložník nachází ve středu
nosiče (viz obrázek).

6) Po montáži jednotky nebo zajištění k paletě vymontujte
zvedací oka.

Sestavení a uvedení do provozu
VAROVÁNÍ!
Montáž/demontáže a uvedení vozíku do provozu
může provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Při přípravě vozíku k použití je nutno provést následující
činnosti.

• Nabijte baterii.
• Proveďte prohlídku za použití postupu popsaného v části

Denní kontrola (před každou směnou) strana 73.
• Vizuálně zkontrolujte, zda vozík (včetně vidlí nebo nosič

stožáru) nejeví známky poškození.
• Zkontrolujte, zda jsou na svých místech bezpečnostní a

výstražné symboly a zda jsou tyto čitelné. Viz
Bezpečnostní a výstražné symboly strana 130.

Následná montáž rádiového zařízení
Pokud jsou zařízení, která vyzařují elektromagnetické pole jako
rádiové vysílače, čtečky RFID nebo systémy sběru dat
připojena po dodání, všechna taková zařízení musí být
označena značkou CE. Pečlivě dodržujte výstrahy a pokyny pro
instalaci od výrobce zařízení. Pokud existuje riziko, že zařízení
může způsobit zranění osob, např. osob s lékařskými
implantáty, musí být zařízení vybaveno nálepkami s varováním
o tomto nebezpečí. Viz také Úpravy stroje strana 7.

Dočasné vyřazení vozíku z provozu
Uskladnění
Má-li být vozík vyřazen z provozu po dobu delší než jeden
měsíc, měl by být uskladněn v suchém vnitřním prostoru, kde
bude chráněn před mrazem.

Činnosti prováděné před uskladněním
1) Vozík očistěte.

2) Očistěte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v
návodu k údržbě dodaném výrobcem baterie.
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3) Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě podle
značek na vozíku nebo vysunutím všech hydraulických
válců do jejich koncových poloh. V případě potřeby olej
doplňte.

4) Zkontrolujte účinnost hlavní brzdy a parkovací brzdy.

5) Proveďte mazání vozíku podle mazacího schématu.

6) Odpojte zástrčku baterie.

Činnosti prováděné během uskladnění
1) Přibližně každé dva měsíce zkontrolujte stav baterie

a hladinu elektrolytu v článcích.

Opětovné uvedení do provozu po uskladnění
1) Vozík očistěte.

2) Baterii čistěte a nabíjejte podle pokynů popsaných v části
Nabíjení baterie strana 39.

3) Zkontrolujte hladiny oleje v převodovce a v hydraulickém
systému.

4) Proveďte mazání vozíku podle mazacího schématu.

5) Připojte zástrčku baterie.

6) Proveďte týdenní kontrolu podle pokynů uvedených v
částiTýdenní kontrola strana 73.

VAROVÁNÍ!
Opětovné uvedení vozíku do provozu smí provádět
pouze autorizovaný servisní technik.

Vyřazení vozíku z provozu
Pokud je vozík mimo provoz a nelze jej ovládat ze sedadla
řidiče pomocí obvyklých jízdních ovládacích prvků, obraťte se
okamžitě na nadřízeného.

Po poradě s autorizovanou servisní organizací musí
zodpovědný nadřízený pracovník zajistit, aby přesun vozíku
probíhal řízeně a nehrozilo nebezpečí nehody. Vozík by měl být
na místo, kde je možné jej opravit, přepravován pomocí jiného
vozíku, který má dostatečnou nosnost. Vozíky musí být
zvedány v určených zvedacích bodech, viz. Zvedání vozíku
strana 125.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že vozík nemůže spadnout nebo
sklouznout z vidlí, zatímco je přemísťován.

Zavěšený náklad
Vozík není určen pro zavěšený náklad, který se může houpat.

Instalace hasicího přístroje
Hasicí přístroj musí být nainstalován na vhodném místě tak, aby
byla snadno přístupný, aniž by narušoval výhled nebo vytvářel
nebezpečí kolize například v případě silného brzdění.
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VAROVÁNÍ!
Není povoleno vrtat do sloupků ochranné stříšky
nebo do samotné ochranné stříšky.

V případě nehod
Všechny nehody nebo mimořádné události neprodleně hlaste
nadřízenému. Pokud je to možné, nechejte vozík v místě
nehody. Je-li to možné, přijměte opatření ke snížení škod nebo
ohrožená, zejména pokud jsou ohroženi lidé. Vyhýbejte se
činům, které by mohly zabránit vyšetření nehody. Obecně
musíte vyčkat rozhodnutí vedoucího pracovníka.

Hladiny hluku/zvuku
Hladiny hluku na úrovni řidiče jsou nižší než 70 dB(A). Měření
bylo provedeno v souladu s evropskou normou EN 12053.

Vibrace
Údaje o vibracích pro modely vozíků (testovány dle normy EN
13059+A1:2008).

ULS/UND
/UMS/UHD/UHX

aw,zS = 0,57 m/s², přesnost měření Cv 0,03

UFW aw,zS = 0,79 m/s², přesnost měření Cv 0,064

URS aw,zS = 1,1566 m/s², přesnost měření Cv 0,018

Klimatické podmínky
Normální provozní teplota, pro kterou je vozík určen, spadá
do intervalu +1 °C až +25 °C. Nejvyšší krátkodobá teplota je
+40 °C, nejnižší krátkodobá teplota je -25 °C.

UFW: Pokud je vozík specifikován pro použití pod přístřešky
nebo v chladírenských prostorách (provedení pro chladírny),
může se při nepřetržitém provozu používat při teplotách až
-35 °C, ale nesmí zůstat odstavený při teplotách pod bodem
mrazu. Nabíjení nebo dlouhodobé parkování je povoleno pouze
při teplotách minimálně +1 °C.

POZNÁMKA!
Provoz a vlastnosti vozíku může nepříznivě ovlivnit
startování při teplotách pod bodem mrazu. Mějte na
paměti, že vozík může být stále zmrzlý, a to
i v případě, že okolní teplota stoupla nad nulou.

Pracovní plošiny
Při přechodném zvedání osob vozíkem bez zvedání řidiče je
třeba, aby byly dodržovány národní předpisy a doporučení pro
práci s pracovními plošinami.

Horní ochranný rám
Odstranění ochranné stříšky z vozíku, který má tuto výbavu,
není povoleno.

Ochranná obuv
Při práci s vozíky musí pracovníci nosit ochrannou obuv podle
příslušných národních norem.
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Osvětlení
Pracovní osvětlení umožňuje pracovat za slabých světelných
podmínek. Pracovní osvětlení je pro řadu modelů k dispozici
jako volitelné příslušenství.

Další díly jednotky/přívěsy
Má-li být vozík po dodání vybaven přídavnými jednotkami,
zařízením k tažení přívěsu nebo jiným příslušenstvím, které by
mohlo ovlivnit stabilitu nebo účinnost brzd vozíku, obraťte se na
autorizovaného zástupce výrobce vozíku. Před sestavením
vozíku musí být jeho výrobcem vydáno schválení (viz
Úpravy stroje strana 7).

Svítilna Blue Lamp
Je-li vozík vybaven svítilnou Blue Lamp, která vrhá jasné modré
světlo na zem, které varuje chodce a jiné operátory vozíku před
příjezdem vozíku:

VAROVÁNÍ!
Nehleďte přímo do světelného zdroje. Když se
budete nepřetržitě dívat přímo do svítilny Blue Lamp
z blízka, můžete si přivodit poškození sítnice.

Laserové vybavení
Je-li vozík vybaven laserovým vybavením (například k
nastavení polohy), platí následující:

VAROVÁNÍ!
Laserové záření!

Nehleďte do paprsku.

Laserový výrobek třídy 2.

Bezpečnostní a výstražné symboly
Obecné

POZNÁMKA!
Na vozíku je umístěna celá řada výstražných
značek. Poškozené nebo chybějící značky vždy
vyměňte za nové.
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Vysvětlení symbolů

Nebezpečí rozdrcení
mezi pohybujícími se
součástmi Nezdržujte se pod

vidlicí

Nestůjte na vidlici

Nezdržujte se v
prostoru mezi
stožárem a baterií

Před použitím vozíku
si přečtěte návod k
obsluze a řiďte se jím.

Při vysunutí baterie
bez podpěry se vozík
může překotit.

Varování před Blue
Lamp - světelným
zdrojem.

Nehleďte do svítilny.

Před sklopením
sedadla směrem ven
přesuňte sedadlo do
krajní přední pozice.

Varování před
laserem.

Nehleďte do paprsku.
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Umístění bezpečnostních a výstražných značek na
ULS/UND/UMS/UHD/UHX/UFW

Obrázek 78. Umístění bezpečnostních a výstražných značek na
ULS/UND/UMS/UHD/UHX/UFW

A. ULS, UND (je-li vozík
vybaven baterií na
válečkovém podstavci)   

B. Pokud je vozík vybaven
miniaturním volantem.   

Umístění bezpečnostních a výstražných symbolů,
modely URS

Obrázek 79. Umístění bezpečnostních a výstražných symbolů, modely
URS

A. Je-li vozík vybaven světly pro
nastavení polohy.   

B. Pokud je vozík vybaven
miniaturním volantem.   



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY   15

133

Vysvětlení symbolů, jednotka výkyvných vidlí

Nebezpečí rozdrcení
mezi pohybujícími se
součástmi

Nebezpečí rozdrcení
mezi pohybujícími se
součástmi Nestůjte na jednotce.

Zvedací bod

Umístění bezpečnostních a výstražných symbolů,
jednotka výkyvných vidlí

Obrázek 80. Umístění bezpečnostních a výstražných symbolů, jednotka
výkyvných vidlic



16   ROZMĚRY

134

Rozměry

Obrázek 81. Rozměry modelu ULS/UND/UMS/UHD/UHX, shora

Obrázek 82. Rozměry modelu ULS/UND/UMS/UHD/UHX, zboku

POZNÁMKA!
Následující rozměry se vztahují na vozíky vybavené
nejmenší použitelnou baterií a vidlemi o délce 1150
mm.

Rozměry ULS T ULS120 ULS140

H 3200-4800 4800-6750 4800-7250

h4 H + 530 H + 530 H + 530

Tabulka 21. Typ vozíku a rozměry v mm
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Rozměry ULS T ULS120 ULS140

h3 3150-4750 4750-6700 4750-7200

h1 H/2 + 570 H/3 + +540 H/3 + +540

h13 50 50 50

h6 2205 2205 2205

s x e 40 x 100 40 x 100 40 x 100

l1 2441 2343 2413

l2 1291 1193 1263

l7 1725 1725 1725

Wa 1598 1598 1598

B 1120 1120 1120

b4 900 900 900

Rozměry UND140 UMS160 UMS200

H 4800-8950 4800-8950 4800-8950

h4 H + 530 H + 530 H + 530

h3 4750-8900 4750-8900 4750-8900

h1 H/3 + +540 H/3 + +540 H/3 + +540

h13 50 50 50

h6 2205 2205 2205

Tabulka 22. Typ vozíku a rozměry v mm

Rozměry UND140 UMS160 UMS200

s x e 40 x 100 40 x 100 40 x 100

l1 2443 2379 2460

l2 1293 1229 1310

l7 1725 1800 1910

Wa 1598 1668 1750

B 1120 1270 1270/1397

b4 900 912 903/1030

Rozměry UHD160 UHD200 UHD250 UHX200

H 6350-10800 4800-11500 4800-8950 9600-12100

h4 H + 530 H + 530 H + +680 H + 530

h3 6300-10750 4750-11450 4750-8900 9550-12050

h1 H/3 + +840 H/3 + +840 H/3 + +840 H/3 + +840

h13 50 50 50 50

h6 2205 2205 2205 2205

s x e 40 x 100 40 x 100 45 x 100 40 x 100

l1 2375 2485 2562 2645

l2 1335 1335 1412 1495

l7 1 800 1910 2010 1910

Tabulka 23. Typ vozíku a rozměry v mm
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Rozměry UHD160 UHD200 UHD250 UHX200

Wa 1640 1750 1850 1750

B 1397/1270 1397/1270 1397 1397

b4 1030/903 1030/903 1030 1030

Obrázek 83. Rozměry, modely UFW
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Rozměry UFW200 UFW250

H 4350–8500 4500–9700

h4 H + +700 H + +700

h3 4300-8450 4450-9650

h1 H/3 + +700 H/3 + +850

h13 50 50

h6 2215 2215

s x e 45 x 125 45 x 125

l1 2473 2555

l2 1323 1405

l7 1942 2102

Wa 1772 1932

B 1744/1498 1744/1498

b4 903 903

Tabulka 24. Typ vozíku a rozměry v mm

Obrázek 84. Rozměry, modely URS
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Rozměry URS125 URS150

H 4950-10350 4950-10350

h4 H + +890 H + +890

h3 4897-10297 4897-10297

h1 H/3 + +1015 H/3 + +1015

h2 H/3 + +123 H/3 + +123

h13 53 53

h6 2205 2205

s x e 40 x 100 40 x 100

l1 2922 2922

l7 1864 1864

Wa 1748 1748

B 1450 1450

Tabulka 25. Typ vozíku a rozměry v mm
Rozměry kabiny (volitelné)

Obrázek 85. Rozměry kabiny

Obrázek 86. Rozměry úzké kabiny
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Rozměry Kabina určená pro
chladírny

Úzká kabina určená
pro chladírny

H 2400 2275

W 1000 1000

W2 - 100

D 830 830

Tabulka 26. Typ vozíku a rozměry v mm
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Hmotnost
POZNÁMKA!
Následující hmotnosti se vztahují ke standardním
vozíkům vybaveným nejmenší použitelnou baterií.

Je-li ve vozíku namontováno přídavné vybavení, mohou se
hmotnosti lišit od hodnot vedených v tabulce. Informace o
hmotnostech konkrétního vozíku naleznete na výrobním štítku.

Model vozíku Hmotnost, kg

ULS 2 580 (H = 6 750)

UMS 3190 (H = 8950)

UHD 4600 (H = 11500)

UHX 5200 (H = 12100)

UND 3010 (H = 8950)

UFW 200 4520 (H = 8500)

UFW 250 4940 (H = 9700)

URS 6500 (H = 9750)

Tabulka 27. Hmotnost, standardní vozík

Model Maximální hmotnost stožáru
(kg)

ULS 750

UND 900

UMS 1200

UHD 1600

UHX 1750

URS 2100 (bez třísměrné čelní
jednotky)

UFW 1 450 (bez zvedací desky vidlic)

UFW 1840 (včetně zvedací desky
vidlic)

Tabulka 28. Hmotnosti stožárů

POZNÁMKA!
V tabulce jsou uvedeny maximální hmotnosti
stožárů. Konkrétní stožár může mít v závislosti na
typu nižší hmotnost.
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Objednání příručky k náhradním dílům
Naše společnost nezasílá automaticky s dodávkou vozíku
katalogy náhradních dílů. Za příslušný poplatek je možné
objednat příručku k náhradním dílům prostřednictvím místního
distributora. Dodací lhůta je přibližně tři týdny.

TYP VOZÍKU Číslo dílu

ULS/UND/UMS/UHD/UHX/URS/UFW 159256
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