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1. Vysokozdvižný vozík

Obecné informace
Skladištní vozíky jsou vyrobeny a určeny ke zdvihání a přepravě materiálů uvnitř budov. Dříve než začnete
vysokozdvižný vozík používat nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento návod. Po přečtení ho uschovejte na
bezpečném a suchém místě pro pozdější použití.
Vozík je v souladu s normou EN ISO 3691-1, což zaručuje jeho bezpečnost podle směrnice EU pro strojní zařízení
2006/42/ES. V těchto pokynech jsou zmíněna nejdůležitější nařízení a pravidla. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých
zemích platí rozdílná nařízení, předpokládáme, že se seznámíte s nařízeními a normami platnými ve vaší zemi.
Chcete-li získat další informace o vozících nebo absolvovat školení, obraťte se na naši prodejní organizaci.
Vozík může způsobit vážné nehody, pokud nejste dostatečně seznámeni s jeho provozem a pokyny k jeho
provozu a údržbě. Chcete-li si objednat více výtisků provozních příruček, obraťte se na svého prodejce.

Elektromagnetická kompatibilita
Vozík splňuje normu EN 12895, která zaručuje jeho bezpečnost podle směrnice 2014/30/EU pro
elektromagnetickou slučitelnost. Vozík je určen k použití v lehkém a těžkém průmyslu (EN 50081-1 a EN 50082-2).

Bez výslovného souhlasu výrobce nesmějí být prováděny úpravy elektrických zařízení vozíku.
Úpravy elektrických zařízení vozíku mohou ovlivnit elektromagnetickou kompatibilitu, a tedy i
bezpečnost provozu.

VAROVÁNÍ!

Neionizující záření
Samotný vozík není zdrojem neionizujícího záření. Pomocná zařízení, například rádiový vysílač, čtečka RFID a
systém sběru dat mohou produkovat neionizující záření, které může být lidem škodlivé, především osobám s
aktivními nebo neaktivními implantovanými zdravotními pomůckami. Jestliže si uživatel nainstaluje tato pomocná
zařízení, pak samotný uživatel musí zajistit, aby byly splněny pokyny dodavatele a aby nevznikla osobám žádná
škoda.

V případě, kdy jsou vozíky osazeny zařízeními produkujícími neionizující záření, musí se na
vozík namontovat výstražné značky a k návodu k obsluze se musí připojit pokyny dodavatele.

POZNÁMKA:

Doručení
Před expedicí je každý vozík pečlivě zkontrolován, abychom zajistili, že dodávaný vozík je v bezvadném stavu
a v požadovaném provedení. Přesto však zkontrolujte vozík ihned po převzetí a přesvědčte se, že při přepravě
nedošlo k jeho poškození.
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2. Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro dohled na místě

• Seznamte se s provozními pokyny a jejich obsahem
• Proveďte školení obsluhy vozíku zaměřené na používání, údržbu a bezpečnost.
• Zkontrolujte, zda jsou dodržovány pokyny k provozu a údržbě a bezpečnostní nařízení

Bezpečnost práce

• Udržujte vozík čistý a v dobrém provozním stavu. Provádějte denní a týdenní údržbu podle pokynů k údržbě
a ve stanoveném termínu, abyste předešli poruchám a provozním závadám.

• Pokud zjistíte jakékoli poruchy nebo závady, které ohrožují bezpečnost, vozík odstavte, dokud nebude
provedena oprava.

• V případě funkční poruchy vypněte napájení a informujte příslušného nadřízeného pracovníka.
• Neprovádějte na vozíku opravy bez souhlasu příslušného nadřízeného pracovníka.
• Během používání vozíku zodpovídáte za svou bezpečnost i bezpečnost vašeho okolí
• O veškerých nehodách nebo zraněních ihned informujte osobu provádějící dohled na místě. V takovém

případě ponechejte vozík na místě nehody.
• Vozík je určen pro takové způsoby použití, které odpovídají jeho vybavení.

Obsluha vozíku
Požadavky:

• Věk alespoň 18 let
• Odpovídající fyzické (např. dobrý sluch a zrak) a duševní předpoklady, které zaručují bezpečnou obsluhu

vozíku.
• Absolvování příslušného školení, znalost pokynů k provozu, údržbě a bezpečnosti.
• Získání souhlasu nadřízeného pracovníka s obsluhou vozíku.
• Znalost jízdních a provozních vlastností vozíku a jeho řízení.

Nouzové postupy
Jestliže vozík padá, přidržte se volantu a varujte ostatní pracovníky. Pokud se stroj porouchá, zabrzděte jej a
vypněte napájení. Vozík se nesmí znovu používat, dokud jej neopravila osoba pověřená nadřízeným pracovníkem.

Hluk
Průměrná hladina hluku (LpA), které může být řidič vozíku vystaven, byla měřena u ucha řidiče podle norem EN
12053:2001 a EN ISO 4871. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v kapitole 12, Technická specifikace, Oddíl 8.4 v
tomto návodu.

Při provozu vozíku se mohou zvýšit hodnoty zvukového tlaku v důsledku odlišných metod
provozu, vlivů okolního prostředí a jiných zdrojů hluku.

POZNÁMKA:

Vibrace
Hladina vibrací, které je řidič vozíku vystaven (aw,z ), byla měřena podle normy EN 13059:2002. Naměřené
hodnoty jsou uvedeny v kapitole 12, Technická specifikace, Oddíl 8.4 v tomto návodu.

4



Práce v nebezpečných prostorách
Standardní vozík nesmí být používán ve výbušném prostředí. Pro takové prostředí jsou vyráběny speciální vozíky.
Obraťte se na prodejce vozíků a informujte se na vozíky navržené a vybavené pro provoz v nebezpečných
prostředích.

Opravy a konstrukční úpravy
Neprovádějte úpravy vozíku bez výslovného souhlasu výrobce. Nepřidávejte, neodstraňujte, nepřivařujte ani
neohýbejte žádné části, protože takové úpravy by mohly ovlivnit provoz vozíku a oslabit jeho konstrukci.

Uživatel může provést úpravu nebo změnu na průmyslovém vozíku s vlastním pohonem pouze
v případě, že výrobce vozíku již není na trhu a neexistuje žádný nástupce se zájmem v tomto
obchodě, a to za předpokladu, že uživatel:

POZNÁMKA:

• zařídí, aby úpravu nebo změnu navrhl, testoval a realizoval kvalifikovaný inženýr (inženýři)
se zaměřením na průmyslové vozíky a jejich bezpečnost;

• vede stálý záznam o konstrukci, testu (testech) a realizaci úpravy nebo změny;
• nechá schválit a provede odpovídající změny označení nosnosti, štítků, značek a příručky

s pokyny;
• na vozík trvale a viditelným způsobem upevní označení uvádějící způsob úpravy či změny

vozíku společně s datem úpravy či změny a názvem a adresou organizace, která práci
provedla.

Ochranný kryt nad hlavou a podpěra nákladu (týká se pouze vozíků se sloupkem)
Vozíky řízené v sedě nebo ve stoje, které umožňují zvednout náklad výše než 1,8 m, musí být vybaveny ochranným
krytem nad hlavou. Na ochranném rámu nesmějí být prováděny úpravy, které by negativně ovlivnily jeho pevnost.
Pokud vozík převáží předměty, které by mohly propadnout ochranným rámem, je třeba velikost otvorů v rámu
zmenšit. Vozíky přepravující malé předměty nebo nestabilní náklady je nutné vybavit podpěrou nákladu.
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Legenada k varovným symbolům umístěným na vozíku a použitým v této příručce

Poznámka: Vozík může způsobit vážné nehody,
pokud nejste dostatečně seznámeni s jeho provozem
a pokyny k jeho provozu a údržbě.

Více informací naleznete v příručce pro obsluhu
vysokozdvižného vozíku. Seznamte se s příručkou
pro obsluhu vysokozdvižného vozíku a jejím obsahem
předtím, než začnete používat vozík a provádět jeho
servis.

Nedotýkejte se pohybujících se dílů.

Vozík nepoužívejte ke zvedání osob.

Nechoďte a nestůjte pod vozíkem se zdviženými
vidlicemi.
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3. Provozní prostředí

Obecné informace
Používejte vozík v suchém vnitřním prostředí s dostatečně pevným, hladkým, rovným a upraveným povrchem,
který je v souladu s normou DIN 15158-1. Vozík smí být nepřetržitě používán při teplotách v rozsahu +5 až +25 °C
a po krátkou dobu při teplotách v rozsahu 0 až +45 °C. Doporučená vlhkost vzduchu je 30 až 95 %
(nekondenzující). Pokud se provozní teploty liší od výše uvedených hodnot, obraťte se na prodejce vozíku, od
kterého získáte jiný stroj určený pro chladné a mrazivé teploty nebo pro extrémně vysoké teploty. Speciální stroj
do mrazivých podmínek je možné používat až do teploty -35 °C. Speciální stroj pro horké prostředí může být
nepřetržitě používán při teplotách až do +45 °C.
Tento vozík vyhovuje všem příslušným požadavkům směrnice EU týkající se bezpečnosti strojů (2006/42/ES) a
je držitelem označení CE.

Vozík nikdy nepoužívejte:

• Pro přepravu a zvedání osob
• V prostorách, kde hrozí nebezpečí požáru (prostorách klasifikovaných podle předpisů ATEX)
• Ve výbušném prostředí
• V prostorách s nedostatečnou nosností podlahy
• Pokud je poškozený
• Jako montážní plochu
• Jako přístupovou plošinu nebo žebřík
• Pro tažení jiného vozíku
• Pod vlivem omamných látek

Volný prostor
Ujistěte se, že má vozík dostatečný prostor pro pohyb s ohledem na konstrukce nad hlavou. Před průjezdem
uličkami nebo dveřními otvory se přesvědčte, že jsou dostatečně široké, aby jimi projel vozík s nákladem a
řidičem.

Vždy řiďte v bezpečné vzdálenosti od okraje nakládacích plošin nebo můstků.POZNÁMKA:

Nosnost podlahy
Ujistěte se, že kombinovaná hmotnost vozíku a nákladu nepřekračuje nosnost podlahy.

Používání výtahů
Chcete-li vozík přepravit mezi podlažími výtahem, potřebujete svolení od osoby provádějící dohled na místě.
Ujistěte se, že kombinovaná hmotnost vozíku, nákladu a vaší osoby nepřekračuje maximální nosnost výtahu.
Vždy najeďte s vozíkem do výtahů a jiných úzkých prostor s nákladem vpředu.

Při vjíždění do výtahu a při vyjíždění z výtahu se nesmějí ve výtahu zdržovat další osoby. Než
se výtah začne pohybovat, musí být zatažena parkovací brzda vozíku a vypnuté napájení.

POZNÁMKA:

Jízda na rampách
Chcete-li najet na šikmou plochu nebo rampu, potřebujete svolení od osoby provádějící dohled na místě. Sklon
rampy by neměl přesáhnout 10 %. Doporučujeme používat varovné symboly v místech, kde je tento sklon
překročen.

Pro jízdu na rampách nejsou vhodné všechny typy vozíků. Přesvědčte se, že vámi používaný
vozík je pro tento účel vhodný.

POZNÁMKA:

Jízda vozíků se stoupavostí 0 % je na rampě zakázána. NEBEZPEČÍ PŘEVRHNUTÍ!VAROVÁNÍ!
Na rampě jezděte s krajní opatrností. Pokud je vozík naložený, jeďte s ním tak, aby náklad směřoval vzhůru.
Chcete-li zajistit vhodné podmínky pro řízení a brzdění vozíku, upevnění rampy musí odpovídat standardní
podlaze.

Při pohybu na rampě netočte rázně volantem, vozík by se mohl převrhnout.POZNÁMKA:
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Jízda na nakládacích můstcích
Vždy zkontrolujte nosnost a upevnění můstku, než začnete nakládat nebo vykládat. Pokud potřebujete najet s
vozíkem na jiné vozidlo, zajistěte, aby se toto vozidlo nemohlo během najíždění pohybovat. Nejezděte ke krajům
nakládacího můstku, protože zde vždy hrozí nebezpečí převrhnutí.
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4. Ovládací zařízení

Obecné informace a určené použití
Jedná se o elektrický paletový vozík s pěti koly ovládaný kráčející obsluhou, který je vybaven multifunkčním
ovládacím panelem pro ovládání jízdních funkcí, řízení a manipulaci s břemeny. Vozík je určen pro přepravu
palet a zvedání zboží na rovných plochách. Zboží je možné shromažďovat na palety nebo pojízdné kontejnery
od zvedací úrovně prvního řádu.

Typová značka (1)
Značka typu vozíku obsahuje:

• Výrobce
• Typ vozíku
• Rok výroby
• Sériové číslo
• Povozní hmotnost vozíku bez baterie a příslušenství
• Minimální hmotnost baterie
• Napětí baterie
• Jmenovitá zvedací kapacita vozíku
• Nominální výkon v kW
• Značka CE

Ověřte, zda jsou značky čitelné a pevně připevněné.
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Značka kapacity
Značka s uvedením kapacity obsahuje informace o maximální zvedací kapacitě při maximální zvedací výšce a
informace o zvedací výšce se jmenovitou zvedací kapacitou. Kromě toho tato značka obsahuje informace o
vzdálenosti těžiště nákladu odpovídající zvedací kapacity.

Vozík nepřetěžujte!VAROVÁNÍ!

Ovládací zařízení

• Rameno pákového řízení (1)
• Displej vozíku (2)
• Tlačítko nouzového zastavení a klíčový spínač (3)
• Nabíjecí zástrčka (pod krytem baterie) (4)
• Síťová zástrčka zabudované nabíječky (variantně) (5)

10



Ovládací panel

Tlačítko nouzového zastavení (1).
Odpojte napájecí zdroj vozíku stisknutím tlačítka nouzového zastavení. Uvolněte tlačítko jeho otočením ve směru
hodinových ručiček. Tlačítko nouzového zastavení používejte v následujících případech:

• pokud dojde ke zkratu nebo jiné elektrické funkční závadě, např. motor čerpadla se nezastaví nebo
• nastane-li nehoda.

Klíčový spínač (2)

Klíčový spínač zapíná elektrický systém vozíku:

• 0 = vypnuto (v tomto stavu však mohou být některá elektronická zařízení stále napájena) (1)
• 1 = zapnuto, úsporný režim (nižší spotřeba energie a snížení rychlosti) (2)

Symbol „ECO“ se zobrazí na multifunkčním displeji (variantně).
• 1 = zapnuto, standardní režim (3)
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Displej vozíku (3)
K dispozici jsou dvě verze displeje:
Displej LED (standardně)

Zařízení zobrazuje:

• Úroveň nabití baterie

Zeleně: 70—100% (1)
Žlutě: 40 —70% (2)
Červeně: 20—40% (3)
Pomalu blikající červený: 0—20% (baterie vybitá, okamžitě dobijte) (4)

• Kódy poruchy
Blikající žlutý: výstraha
Blikající červený: chyba
Pokud se zobrazí kód poruchy, požádejte o pomoc personál údržby.
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Multifunkční displej (variantně)

Zařízení zobrazuje:
• Úroveň nabití baterie (1)
• Ukazatel provozních hodin (2)
• Systémové zprávy (2)

ECO = vybrán úsporný režim. Pro bližší informace viz kapitola „Klíčový spínač“.
Lo SPd = vybrán režim nízké rychlosti. Pro bližší informace viz kapitola „Rameno pákového řízení“.

• Kódy poruchy (2)
Blikající číselný kód: výstraha
Svítící číselný kód: chyba

• LED (3)
Blikající červený: chyba
Pokud se zobrazí kód poruchy, požádejte o pomoc personál údržby.

Nestoupejte na vozík! NEBEZPEČÍ PÁDU!VAROVÁNÍ!

Brzdy

Provozní brzda
Vozík je vybaven elektrickou provozní brzdou pro snižování rychlosti jízdy. Brzdění provádí systém regulace
rychlosti vozíku. Během brzdění běží hnací motor jako generátor, jehož výstupní energie se používá k dobíjení
baterie.
Při brzdění otočte akcelerátor proti směru jízdy nebo jej uvolněte do neutrální polohy.

• Při změně směru jízdy lze nastavit úroveň intenzity brzdění. K nastavení vhodné úrovně použijte akcelerátor.
• Po uvolnění akcelerátoru již úroveň intenzity brzdění není nastavitelná. Zkontaktujte servisního technika, aby

nastavil vhodnou úroveň intenzity brzdění.
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Než začnete s vozíkem pracovat, vyzkoušejte si na bezpečném místě brzdění s nákladem a
bez nákladu.

POZNÁMKA:

Nenechávejte nohy pod vozíkem, když je vozík v pohybu. Noha se může zachytit mezi
pohybujícím se vozíkem a podlahou. NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ!

VAROVÁNÍ!

Parkovací brzda
Vozík je vybaven parkovací brzdou, která zabraňuje jeho rozjetí. Jedná se o typ magnetické brzdy ovládané
zapínáním a vypínáním.
Chcete-li parkovací brzdu uvolnit:

• nakloňte rameno pákového řízení do jízdní polohy a otočte akcelerátor.

Chcete-li parkovací brzdu aktivovat:

• uveďte vozík do klidu – brzda se pak zapne automaticky nebo
• uvolněte rameno pákového řízení do horní polohy a vozík se automaticky zastaví.

Před opuštěním vozíku se ujistěte, že je parkovací brzda aktivována.POZNÁMKA:

Nouzové brzdění
Když je vozík v pohybu, stlačte rameno pákového řízení do dolní polohy nebo ho uvolněte do horní polohy.

Nouzové brzdění činí vozík neovladatelným a hnací kolo se může nerovnoměrně opotřebit.POZNÁMKA:

Rameno pákového řízení

Bezpečnostní spínač (1)
Bezpečnostní spínač zabraňuje, abyste zůstali sevřeni mezi vozíkem a pevnou překážkou.
Když stisknete bezpečnostní tlačítko, vozík změní směr jízdy a zastaví se, když toto tlačítko uvolníte.

Nepoužívejte bezpečnostní spínač pro změnu směru jízdy za běžných podmínek.POZNÁMKA:
Každý den před zahájením práce kontrolujte správnou funkci bezpečnostního spínače.

Tlačítka pro zvedání a spouštění (2)
Zatlačením páky nahoru zvednete vidlice. Zatlačením páky dolů spustíte vidlice.

Klakson (3)
Stisknutím tlačítka bude vydán slyšitelný varovný signál.
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Řízení (4)
Rameno pákového řízení se otáčí o ±95 stupňů.

Akcelerátor (5)
Akcelerátor používejte pravou nebo levou rukou. Čím více akcelerátor otočíte, tím vyšší bude rychlost. Akcelerátor
se po uvolnění automaticky vrátí do střední pozice. Brzděte pozvolna posunutím akcelerátoru do protější polohy.

Zacházejte s akcelerátorem jemně.POZNÁMKA:

Tlačítko uvolnění brzdy/zpomalení (6)
Toto tlačítko má dvě funkce:

• Odbrzdění
Když je rameno pákového řízení v horní poloze, držte tlačítko stisknuté, abyste uvolnili parkovací brzdu a
otočte akcelerátor, aby vozík jel v režimu zpomalení. Uvolněte tlačítko, abyste použili parkovací brzdu.

Tip
Tuto funkci používejte ve velice úzkých prostorech, kde není místo pro sklápění ramene pákového řízení

• Režim zpomalení
Když je rameno pákového řízení v jízdní poloze, aktivujte režim zpomalení jedním stisknutím tlačítka. Symbol
„Lo SPd“ se zobrazí na multifunkčním displeji (variantně). Pro deaktivaci režimu zpomalení stiskněte toto
tlačítko ještě jednou.

Páka pro zdvihání a spouštění vidlic (variantně) (7)
Zatlačením páky nahoru zvednete vidlice. Zatlačením páky dolů spustíte vidlice.
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5. Pokyny pro jízdu

Denní kontroly před zahájením provozu
Před uvedením vozíku do provozu proveďte prohlídku. Zanedbání denní údržby může nepříznivě ovlivnit
bezpečnost a spolehlivost vozíku. Pokud během kontroly zaznamenáte chybu nebo vadu, okamžitě informujte
osobu provádějící dohled na místě.

• Zkontrolujte vozík vizuálně, zda nikde nedochází k úniku oleje.
• Zkontrolujte všechna kola, zda nejsou poškozená či opotřebená.
• Zkontrolujte kapalinu z baterie v každém článku baterie. Podle potřeby doplňte vodou určenou pro baterie.

Hladina kapaliny by měla být přibližně 15 mm nad deskami. (Toto se nevztahuje na bezúdržbové baterie.)
• Zkontrolujte převodovku, zda nedochází k únikům Zkontrolujte také hydraulické trubky, hadice a konektory.

Neměli byste najít žádné úniky nebo poškození.
• Zapněte napájení a vyzkoušejte fungování zdvihací hydrauliky zvednutím a spuštěním vidlic
• Zkontrolujte funkci akcelerátoru a řízení pomalou jízdou vpřed a vzad.
• Zkontrolujte také funkci ostatních elektrických zařízení.
• Zkontrolujte, zda baterie jsou nabité a upevněné v provozní poloze.
• Zkontrolujte funkci houkačky.
• Zkontrolujte správnou funkci nouzového zastavení.
• Zkontrolujte správnou funkci bezpečnostního tlačítka.
• Zkontrolujte, zda se rameno pákového řízení vrací do horní polohy.
• Zkontrolujte správnou funkci provozní a parkovací brzdy.
• Zkontrolujte upevnění zvedacích řetězů (jsou-li přítomné).

Než začnete

• Nejprve se přesvědčte, zda byla provedena denní údržba.

Použití zařízení pro zadávání kódu PIN (volitelné)
Vozík může být vybaven volitelným zařízením pro zadání kódu PIN. Toto zařízení může obsahovat tři různé kódy
uživatele a jeden hlavní kód. Továrně naprogramovaný kód je 2341. Pokud potřebujete naprogramovat nové
kódy, obraťte se na servisního technika.
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Doporučuje se pro jednotku naprogramovat jeden obecný kód, aby v případě nouze mohly
vozík aktivovat a přesunout také osoby bez vlastního kódu uživatele.

POZNÁMKA:

Vozík aktivujete zapnutím klíčového spínače, zadáním svého kódu PIN pomocí numerických tlačítek (1, 2, 3, 4)
a stisknutím tlačítka Enter (6). Pokud se vyskytne chyba, stiskněte tlačítko Esc (5) a zadejte kód znovu. Po
použití vypněte klíčový spínač.

Displej vozíku
Zařízení pro zadání kódu PIN využívá displej vozíku. Význam signalizace při běžném provozu:
Displej LED

• Žlutá bliká: čeká se na zadání kódu PIN po zapnutí klíčového spínače.
• Červená bliká po dobu 2 sekund: nesprávně zadaný kód PIN, zopakujte zadání.
• Zelená bliká po dobu 2 sekund: správně zadaný kód PIN, vozík je aktivován.

Multifunkční displej

• Bliká hláška „PIN“: čeká se na zadání kódu PIN po zapnutí klíčového spínače.
• Po dobu 2 sekund bliká „888888“: nesprávně zadaný kód PIN, zopakujte zadání.
• Po dobu 2 sekund bliká „SLOt #“: správně zadaný kód PIN, vozík je aktivován.

Režim Přítomnost řidiče (volitelný)
Systém pro zadávání kódu PIN je vybaven volitelnou funkcí bránící neoprávněnému použití. Pokud je vozík
ponechán bez obsluhy, po uplynutí předem nastavené doby (1 až 30 minut) se vypne napájení. Továrně
předprogramovaná doba je 30 minut. Požádejte servisního technika, aby nastavil vhodnou dobu pro vypnutí
napájení.
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Jízda

• Nakloňte rameno pákového řízení do jízdní polohy (rameno pákového řízení v poloze 1, viz horní obrázek).
• Posuňte mírně akcelerátor ve směru jízdy.
• Při brzdění posuňte akcelerátor proti směru jízdy.
• Řiďte vozík klidně, protože náhlé pohyby při řízení mohou způsobit nebezpečné situace, zvláště při jízdě

vysokou rychlostí.

Z bezpečnostních důvodů může být rychlost vozíku seřízena na nižší rychlost jízdy ve směru
vidlic.

POZNÁMKA:

Obecné pokyny pro jízdu
Procvičte si řízení a ovládání vozíku na bezpečném místě.

• Projíždějte zvolna křižovatkami a zatáčkami.
• Zacházejte s vozíkem odpovědně a mějte ho neustále pod kontrolou.
• Prudce se nerozjíždějte a nezastavujte.
• Měňte směr jízdy a brzděte plynule.
• Snižte rychlost na kluzké podlaze, např. kvůli vlhku
• Věnujte zvýšenou pozornost jízdě na nakloněné plošině.
• Nepřejíždějte přes volné předměty na podlaze.

Během jízdy mějte náklad spuštěný a, je-li to možné, sklopený vzad. Kromě rovnání na sebe náklad nezvedejte.
Toto nařízení se netýká vozíků určených pro jízdu se zdviženým nákladem.

Dávejte velký pozor:

• Nachází-li se v pracovní oblasti další osoby nebo předměty.
• Zakrývá-li náklad výhled.
• Při jízdě v úzkých uličkách se ujistěte, zda je zde dostatek místa pro vozík i náklad.
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Jízdní poloha
Při jízdě vozíku řízeného vstoje ve směru vidlic, jděte za vozíkem a držte oběma rukama pákové řízení (viz dolní
obrázek).

Při jízdě opačným směrem kráčejte vedle vozíku a mějte jednu ruku na rameni pákového řízení (viz dolní obrázek).

Rychlost
Přizpůsobte jízdní rychlost podmínkám na pracovišti. Dále je třeba vzít v úvahu náklad, viditelnost, osoby přítomné
na pracovišti a pracovní prostředí. Zpomalte v místech křížení uliček a kdykoli máte zakrytý výhled. Nemáte-li
dostatečný výhled, přivolejte pomocníka, aby vás naváděl.
Nekontrolované zrychlování nebo brzdění, nadměrná rychlost v místech otáčení a rychlé a náhlé zatáčení mohou
vést k převrhnutí nákladu a způsobit nehodu. Za všech okolností řiďte vozík rychlostí, která umožňuje jeho
bezpečné zastavení.

Zastavení vozíku
Klidně zabrzděte vozík otočením ovládání rychlosti proti směru jízdy vozíku (rameno pákového řízení je v poloze
1).
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Je potřeba dopředu odhadnout situaci, kdy bude potřeba brzdit a snížit rychlost. Když uvolníte rameno pákového
řízení do horní polohy, nebo ho zatlačíte do dolní polohy, přeruší se hnací okruh a zapne se brzda (rameno
pákového řízení je v poloze 2).

Parkování
Zaparkujte vozík na vyhrazeném parkovacím místě. Když zaparkujete, musí být vidlice spuštěná a parkovací
brzda zatažená. Ujistěte se, že se vozík nemůže sám od sebe hýbat, ani že jej nemůže nezkušená osoba za
žádných okolností začít řídit.

Vozík nesmí být odstaven před požárními dveřmi, hasicími přístroji, nouzovými východy apod.
V těchto místech nesmí být rovněž složen náklad. Neparkujte na nakloněné ploše.

POZNÁMKA:

Dopravní předpisy
Udržujte dobrý výhled ve směru jízdy a dostatečnou bezpečnou vzdálenost. Řiďte se dopravními nařízeními a
omezeními rychlosti.
Nejezděte s vozíkem na veřejných komunikacích bez příkazu nebo svolení nadřízeného pracovníka na pracovišti.
Mimo soukromou oblast podléhá vozík obecným dopravním předpisům a nařízením.
Pokud dveřní otvor je natolik úzký, že jím současně neprojedou dva vozíky vedle sebe, projeďte středem dveřního
otvoru. Když se v úzké uličce nebo v místě křížení uliček setkají dva vozíky, přednost má naložený vozík.

Za jízdy používejte houkačku, abyste varovali ostatní osoby, které se nacházejí na pracovišti.POZNÁMKA:
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6. Manipulace s nákladem
Náklad přepravujte pouze tehdy, pokud je naložený bezpečně.

• Vozík řiďte vždy se spuštěnou vidlicí.
• Vozík se zvednutým nákladem řiďte a brzděte opatrně.
• Se všemi hydraulickými funkcemi pracujte jen z místa řidiče. Obsluha mimo pozici řidiče je zakázána.
• Pokud je vozík vybaven postranními stabilizátory, používejte je při nakládání a vykládání. Zvedněte je během

jízdy.
• Za žádných okolností nikomu nedovolte, aby procházel nebo stál pod vidlicí.
• Dejte pozor, aby se mezi konstrukce stožáru nebo jiné pohyblivé části vozíku nedostala žádná část vašeho

těla.
• Když převážíte náklad větší, než jsou obrysy vozíku, vezměte na vědomí dodatečný prostor, který náklad

vyžaduje.
• Manipulujte pouze s nepoškozenými náklady.
• Umístěte náklad správně.
• Při jízdě na šikmých plochách a rampách

Počínejte si s nejvyšší opatrností.•
• Nechávejte vidlice s nákladem v dolní poloze.
• Pokud je vozík naložený, jeďte s ním tak, aby náklad směřoval vzhůru.
• Jezděte pomalu a předvídejte pohyb ostatních dopravních prostředků.

• Zvedák nepřetěžujte.

Nosnost zvedáku
Nosnost vozíku je uvedena na typovém štítku. Dodržujte maximální hodnoty pro hmotnost nákladu a informaci
o těžišti nákladu při různých situacích během nakládání. Vezměte na vědomí vliv veškerých přídavných zařízení
na nosnost zvedáku.

Za žádných okolností nepřekračujte maximální nosnost vozíku.VAROVÁNÍ!

Manipulace s paletami (paletové vozíky)
Nakládání:

• Zajeďte k paletě se spuštěnými vidlicemi.
• Jeďte dopředu, až se vidlice dostanou úplně pod paletu.
• Nadzvedněte paletu, aby byla viditelně nad úrovní podlahy.

Vykládání:

• Zastavte vozík.
• Spusťte vidlice tak, aby se uvolnily od palety.
• Vycouvejte z místa vykládání.

Vozík nepřetěžujte! NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ!VAROVÁNÍ!
Nevystupujte na vozík ani na regál! NEBEZPEČÍ PÁDU!VAROVÁNÍ!
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Manipulace s poškozenými paletami

Rozbitá paleta nebo nestabilní náklad se nikdy nesmí ukládat do regálů nebo stohovat, vždy
se musí odstranit.

VAROVÁNÍ!
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7. Baterie
Měnit a nabíjet baterie mohou pouze jmenovaní a proškolení zaměstnanci. Pracovníci, kteří zajišťují údržbu
baterií, musí používat odpovídající ochranný oděv a ochranu zraku. Prostory určené k dobíjení a údržbě baterií
musí být v souladu s normou EN 50272-3 Bezpečnostní požadavky na sekundární baterie a instalaci baterií.
Část 3: Trakční baterie.

Během nabíjení se ze všech článků baterií uvolňují plyny, které se používají ve vodných
elektrolytech. Při úniku do okolního prostředí mohou vznikat výbušné směsi v případě, že
koncentrace vodíku překročí 4 objemová % vodíku ve vzduchu (nižší výbušný limit).

VAROVÁNÍ!

• V blízkosti baterií nepoužívejte otevřený oheň, protože hrozí nebezpečí výbuchu.
• Při manipulaci s bateriemi nekuřte.
• Na vrchní straně baterie nenechávejte nástroje nebo jiné kovové nářadí. Jiskření nebo zkrat mohou způsobit

explozi baterie.
• Při dobíjení baterií musí zůstat uzávěry pevně zašroubovány, aby nedošlo k vystříknutí kapaliny z baterie.
• Kapalina z baterie je žíravý roztok kyseliny; zabraňte potřísnění pokožky nebo zasažení očí. Kapalina z baterie

vytváří v konečné fázi nabíjení výbušný plyn. Z toho důvodu zajistěte dostatečné odvětrávání baterie (neplatí
pro bezúdržbové baterie).

• Provádějte vždy úplné nabíjení baterie, poněvadž opakované částečné nabíjení může snížit životnost baterie.

Otevírání a zavírání krytu baterie

1. Odemkněte kryt baterie stisknutím jisticího tlačítka (1). Nechte jistící tlačítko otevřené.
2. Otevřete kryt baterie (2).
3. Vyjměte nabíjecí vidlici.
4. Proveďte údržbu baterie.
5. Upevněte nabíjecí vidlici. Zkontrolujte, zda jsou kabely baterie uloženy uvnitř rámu vozíku zcela bezpečně.

Pokud kabely baterie ponecháte volně mimo vozík, mohou se poškodit a způsobit vážné
nebezpečí požáru!

VAROVÁNÍ!

6. Zavřete kryt baterie. Přesvědčte se, že se jisticí tlačítko vrátilo zpět do zajištěné polohy.

Při zavírání krytu nenechávejte své prsty pod krytem! NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ!VAROVÁNÍ!

Nabíjení baterie
Ujistěte se, že je použit vhodný model nabíječky (správný typ se správným nabíjecím napětím) a že je baterie
dostatečně odvětrávána.
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1. Zaparkujte vozík na místě vyhrazeném pro nabíjení baterií.
2. Hlavním spínačem vypněte napájení.
3. Ujistěte se, že je nabíječka vypnutá.
4. Otevřete kryt baterie. Viz pokyny v oddíle „Otevírání a zavírání krytu baterie“.
5. Odpojte nabíjecí vidlici a zapojte ji do nabíječky.
6. Zapněte nabíječku.

Po nabití

1. Vypněte nabíječku.
2. Vypojte nabíjecí vidlici z nabíječky. Uchopte držák, netahejte za kabely.
3. Zkontrolujte baterii podle pokynů výrobce k baterii a údržbě.
4. Upevněte nabíjecí vidlici. Zkontrolujte, zda jsou kabely baterie uloženy uvnitř rámu vozíku zcela bezpečně.
5. Zavřete kryt baterie.
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Nabíjení baterie pomocí vestavěné nabíječky (variantně)
K síťové zástrčce (1) nabíječky se můžete dostat zvnějšku vozíku (2). Před nabíjením vypněte klíčový spínač.
Pro aktivaci nabíječky vytáhněte síťovou zástrčku a vložte ji do síťové zásuvky se správnými parametry (230 V
±10% / 50 Hz). Jakmile zapnete nabíječ, proces nabíjení se automaticky spustí.

Nabíjecí fáze je zobrazena pomocí dvou světelných ukazatelů - žlutého (1) a zeleného (2):

• Svítící žlutý: napájeno (3)
• Blikající žlutý: porucha v nabíjecím systému (4)
• Blikající zelený: fáze nabíjení (5)
• Pomalu blikající zelený: fáze vyrovnávání (6)
• Svítící zelený: plně nabito (7)

Nabíječka se vypne automaticky po skončení nabíjení, pak můžete vytáhnout síťovou zástrčku a zasunout zpět
do vozíku.
Pokud je porucha v systému nabíjení, dojde k automatickému vypnutí nabíjení. Odpojte síťovou zástrčku a
požádejte o pomoc personál údržby.
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Když není zástrčka zasunuta do síťové zásuvky, všechny elektrické funkce zůstanou vypnuté
a vozík nelze používat.

POZNÁMKA:

Pokud se typ baterie změní z olověné baterie na bezúdržbovou baterii (nebo naopak),
nezapomeňte v souladu s tím změnit i nastavení typu nabíječky baterie (0: olověný, 1:
bezúdržbový). Volič typu lze nalézt na spodní straně zabudované nabíječky.

POZNÁMKA:

Ve vzdálenosti do dvou metrů od nabíjeného vozíku nebo nabíječky se nesmějí nacházet
hořlavé materiály.

VAROVÁNÍ!

Měření měrné hustoty elektrolytu v baterii

Změřte měrnou hustotu elektrolytu v baterii podle pokynů výrobce. Hustota elektrolytu zcela nabité baterie
dosahuje 1,28 až 1,30 při +30°C. Měrná hustota je

• 1,24, když je baterie nabitá z 3/4.
• 1,20, když je baterie nabitá z 1/2.
• 1,16, když je baterie nabitá z 1/4.
• 1,15, když je baterie vybitá. Okamžitě baterii nabijte.

Pořízení nové baterie
Při nákupu baterie do vozíku se řiďte dle následujících částí normy EN 1175-1:

• 5.1 Trakční baterie (zahrnuje požadavky na ochranný kryt vany baterie, odvětrávání a úpravu vnitřní plochy)
• 7.4 Minimální označení (zahrnuje požadavky předepsané pro štítek baterie vozíku)

Štítek baterie by měl poskytovat alespoň následující informace:

• Výrobce
• Typ
• Sériové číslo
• Jmenovité napětí
• Kapacita (Ah/5h)
• Pohotovostní hmotnost

Výměna baterie
Vyměňte baterii podle pokynů výrobce. Při opětovné montáži baterie použijte vhodné nástroje pro přepravu,
připojení a spolehlivé upevnění baterie. Na vrchní straně nezakrytých baterií nenechávejte nástroje a jiné kovové
nářadí.
Při výměně baterie použijte takovou baterii, která má podobné rozměry a hmotnost, aby nedošlo k narušení
stability nebo brzdných vlastností vozíku. Minimální hmotnost baterie je uvedena na identifikačním štítku vozíku.
Ujistěte se, že je nosnost zdvihacího zařízení dostatečná. Pokud ke zvednutí baterie používáte zdvihací zařízení,
umístěte na vrchní stranu baterie nevodivou desku, abyste zamezili nebezpečí zkratu. To není nutné, pokud má
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zdvihací zařízení dostatečnou izolaci a je vybaveno rozvaděčem, nebo pokud jsou pólové nástavce a spojení
článků plně chráněné.

1. Otevřete kryt baterie. Viz pokyny v oddíle „Otevírání a zavírání krytu baterie“.
2. Vyjměte nabíjecí vidlici.
3. Otevřete zajišťovací zařízení (1) pomocí 13 mm nástrčného klíče, abyste uvolnili západku.
4. Připevněte samozajišťovací zdvihací háky (velikost 5/6) ke zdvihacím bodům (2).
5. Zdvihněte baterii.
6. Vložte novou baterii (zkontrolujte typ a napětí baterie).
7. Zaklapněte západku a zavřete zajišťovací zařízení (1) pomocí nástrčného klíče.
8. Upevněte nabíjecí vidlici. Zkontrolujte, zda jsou kabely baterie uloženy uvnitř rámu vozíku zcela bezpečně.
9. Zavřete kryt baterie.

Rychlá výměna baterie (variantně)

1. Otevřete kryt baterie. Viz pokyny v oddíle „Otevírání a zavírání krytu baterie“.
2. Vyjmete nabijeci vidlici.
3. Vyjměte baterii.
4. Vložte novou baterii (zkontrolujte typ a napětí baterie).
5. Upevněte nabíjecí vidlici. Zkontrolujte, zda jsou kabely baterie uloženy uvnitř rámu vozíku zcela bezpečně.
6. Zavřete kryt baterie. Kryt funguje jako zajišťovací zařízení baterie. Přesvědčte se, že se jisticí tlačítko vrátilo

zpět do zajištěné polohy.
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8. Údržba
Denní a týdenní kontroly smí provádět pouze náležitě vyškolený personál obsluhy vysokozdvižných vozíků a
servisní personál. Záruční podmínky vyžadují provádění odpovídající údržby vozíku. Veškeré náhradní díly musí
být originální.

Bezpečnostní pokyny k údržbě

• Udržujte provozní prostor čistý. Olej, mazací tuk a voda vytvářejí kluzkou vrstvu na podlaze.
• Sundejte si veškeré prstýnky, hodinky a další kovové šperky. Pokud se kovové předměty dostanou do styku

s elektricky vodivými díly, může dojít ke zkratu nebo popálení.
• Než otevřete kryt motoru nebo elektrického systému, vypněte napájení vozíku.
• Před otevřením systému snižte hydraulický tlak.
• Odmontujte sedadlo na dobu trvání servisních prací (vztahuje se pouze pro vozíky se sedadlem).
• Nezjišťujte netěsné místo úniku oleje dotykem ruky.
• Pamatujte na to, že povrchy hydraulického systému a motoru mohou být horké.
• V hydraulickém systému používejte pouze čistý olej.
• Při svařování vždy odpojte baterii a elektronická zařízení. Odstraňte lak v okruhu 10 cm od místa svařování,

aby při svařování nevznikaly toxické plyny.
• Jestliže je třeba provádět opravy pod vozíkem, je nutné podepřít vozík zvedáky.

Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy, které mohou oslabit konstrukci vozíku a ohrozit
bezpečnost.

VAROVÁNÍ!

Denní kontroly

• Zkontrolujte vozík vizuálně, zda nikde nedochází k úniku oleje.
• Zkontrolujte všechna kola, zda nejsou poškozená či opotřebená.
• Zkontrolujte kapalinu z baterie v každém článku baterie. Podle potřeby doplňte vodou určenou pro baterie.

Hladina kapaliny by měla být přibližně 15 mm nad deskami. (Toto se nevztahuje na bezúdržbové baterie.)
• Zkontrolujte převodovku, zda nedochází k únikům Zkontrolujte také hydraulické trubky, hadice a konektory.

Neměli byste najít žádné úniky nebo poškození.
• Zapněte napájení a vyzkoušejte fungování zdvihací hydrauliky zvednutím a spuštěním vidlic
• Zkontrolujte funkci akcelerátoru a řízení pomalou jízdou vpřed a vzad.
• Zkontrolujte také funkci ostatních elektrických zařízení.
• Zkontrolujte, zda baterie jsou nabité a upevněné v provozní poloze.
• Zkontrolujte funkci houkačky.
• Zkontrolujte správnou funkci nouzového zastavení.
• Zkontrolujte správnou funkci bezpečnostního tlačítka.
• Zkontrolujte, zda se rameno pákového řízení vrací do horní polohy.
• Zkontrolujte správnou funkci provozní a parkovací brzdy.
• Zkontrolujte upevnění zvedacích řetězů (jsou-li přítomné).
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Týdenní údržba

• Zkontrolujte a očistěte upevnění svorek baterie.
• Zkontrolujte, zda odvzdušňovací otvory v zátkách baterie jsou průchodné (neplatí pro bezúdržbové baterie).
• Očistěte baterie suchým hadrem.
• Zkontrolujte, zda z hydraulického systému nic neuniká.
• Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v olejové nádrži. V případě potřeby jej doplňte.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice a spojky na trubkách řádně utažené.
• Zkontrolujte, zda jsou řádně utažené šrouby upevňující hnací kolo.
• Zkontrolujte, zda jsou informační štítky a nálepky na stroji řádně upevněné a čitelné.
• V případě potřeby vozík očistěte.
• Zkontrolujte délku zvedacích řetězů. Jsou-li zvedací saně vyrovnány se sloupem, řetězy by měly být mírně

uvolněné. V případě potřeby proveďte seřízení. (Netýká se paletových vozíků.)
• Povrch vedení sloupu potřete tenkou vrstvou maziva.

Zabraňte kontaktu vody s elektrickými zařízeními.POZNÁMKA:
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9. Servis
Servisní činnosti je oprávněn provádět pouze náležitě vyškolený servisní personál. Záruční podmínky vyžadují
provádění odpovídající údržby vozíku. Veškeré náhradní díly musí být originální.
Doporučujeme uzavřít smlouvu o zajištění údržby s prodejcem vozíku, který může rovněž dodat náhradní díly.
Pouze profesionální servis je zárukou dlouhodobého bezproblémového provozu. Sledování servisního programu
bude snazší, pokud zadáte data servisu do servisní knížky. Jestliže chcete zajistit kvalitní a efektivní servis,
obraťte se na naše oddělení údržby nebo prodejce vozíku.

Otevírání krytů

Vyšroubujte montážní šrouby (1), abyste odstranili kryty.

Pololetní inspekční prohlídka (nebo 600 hodin)
Proveďte kontrolu a podle potřeby také potřebná seřízení nebo opravy:

• Spojení motoru vozíku a motoru čerpadla.
• Činnost akcelerátoru
• Činnost mikrospínačů nebo indukčních senzorů.
• Činnost stykačů a solenoidů.
• Kabely.
• Plynová pružina ramene pákového řízení.
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• Funkce zvedacího válce.
• Vůle saní vidlice, sklon vidlice a její stav.
• Vzduchová mezera v brzdě: 0,2 mm u nové, maximální mezera 0,6 mm.
• Z vnitřní i vnější strany vozíku odstraňte nečistoty a usazeniny.

Roční údržba (nebo 1 200 h)

• Vyměňte hydraulický olej.

Doporučení pro hydraulický olej:

• Normální provozní podmínky: ISO VG 32.
• Chladné uložení: ISO VG 15.
• Při vysokých teplotách: ISO VG 46.
• Doplňte do ¾ objem nádrže.

Plnicí otvor pro hydraulický olej (1)

Doporučené mazivo pro převodovku

• Nic.

V průběhu životnosti vozíku není třeba vyměňovat mazivo.POZNÁMKA:
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Dodatečné údržbářské práce pro zaměstnance provádějící servis

• Vyčistěte hydraulický olejový filtr.
• Zkontrolujte funkčnost hydrauliky a přetlakových ventilů.
• Zkontrolujte upevnění převodovky.
• Zkontrolujte upevnění ramene pákového řízení.
• Zkontrolujte stav bočních natáčivých koleček a koleček nákladu.
• Zkontrolujte opotřebení hnacího kola:

Průměr hnacího kola je 230 mm, je-li nové.•
• Hnací kolo se musí vyměnit, když jeho průměr dosáhne 218 mm.
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Pojistky

Pojistka hlavního stykače (2)10 A1F1

Pojistka řídicího obvodu (2)10A3F1

Variantní (2)10A4F1

Pojistka hnacího motoru/motoru čerpadla (1)300 A5F1

Pracovní světla (variantně)10A7F1

Utahovací moment koncovky pojistky (1) je 4,5 ±1 Nm.POZNÁMKA:

Objednávání náhradních dílů
Při objednávání náhradních dílů se vždy obraťte na prodejce nebo středisko údržby. Používejte pouze originální
náhradní díly. Objednávka by měla obsahovat následující údaje, aby bylo zajištěno, že obdržíte správné díly:

1. Typ vozíku
2. Sériové číslo vozíku
3. Objednací číslo dílu
4. Název dílu
5. Počet objednávaných dílů

Typ vozíku a výrobní číslo je uvedeno na přední straně návodu nebo na identifikačním štítku vozíku. Objednací
číslo a název dílů naleznete na stranách náhradních dílů v návodu, který se dodává spolu s vozíkem.

Nebezpečný odpad a nakládání s ním
Hydraulické a převodové oleje a baterie jsou nebezpečný odpad, se kterým se musí nakládat odpovídajícím
způsobem. Samotný vozík není nebezpečný odpad a je možné jej recyklovat.
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10. Přeprava a uskladnění

Přeprava

Zdvihání vozíku. Vozík lze zdvihat pouze z označené polohy. Ujistěte se, že je nosnost zdvihacího zařízení
dostatečná.

Jestliže má vozík více než jeden bod pro zvedání (závěsný bod), musí být pro zvedání vozíku
použity všechny zvedací body (závěsná místa).

POZNÁMKA:

Tažení vozíku. Vozík je možné vléct pouze s nadzdvihnutým hnacím kolem od země.

Uskladnění
Pokud vozík nebude používán delší dobu, je třeba ho uložit na chladném (při teplotě vyšší než 0°C) a suchém
místě na rovné ploše. Před uskladněním proveďte následující kroky:

• Dobře nabijte baterii a během uskladnění ji každé 2 nebo 3 měsíce dobijte, abyste předešli jejímu poškození.
Ve stejnou dobu zkontrolujte kapalinu a v případě potřeby ji doplňte.

• Nebude-li vozík používán déle než rok, vyměňte hydraulický olej.
• Jestliže vozík nebude používán déle než jeden týden, podepřete ho tak, abyste snížili zatížení hnacího kola.

Návrat vozíku do provozu. Pokud byl vozík několik měsíců uskladněný, musí projít stejnou údržbou jako po
600 provozních hodinách. Jinak stačí běžná denní údržba a kontrola.
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11. Řešení problémů a výstrahy

Řešení problémů

PostupZávadaPříznak

Zapojte nabíjecí zástrčku.Nabíjecí zástrčka je odpojena.Vozík se nehýbe

Dobijte baterii.Baterie je vybitá.

Uvolněte rameno pákového řízení a znovu
zapněte hlavní spínač.

Nesprávné spuštění.

Uvolněte tlačítko nouzového zastaveníTlačítko nouzového zastavení je
aktivováno.

Vyměňte spínač.Spínač ovládaný klíčemmá poruchu.
Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Zkontrolujte zapojení a kabely a vyměňte
pojistku.

Pojistka hnacího motoru je spálená.

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Zkontrolujte zapojení a kabely a vyměňte
pojistku.

Pojistka řídícího obvodu je spálená.

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Akcelerátor má závadu.

Zkontrolujte zapojení a kabely a vyměňte
pojistku.

Pojistka motoru čerpadla je spálená.Čerpadlo zdvihu nefunguje

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Vyměňte spínač.Spínač pro manipulaci s nákladem
má poruchu. Obraťte se na zaměstnance provádějící

údržbu.

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Řídicí jednotka má poruchu.

Snižte množství nákladu.PřetíženíZdvih nefunguje správně

Dobijte baterii.Baterie je vybitá.

Přidejte olej.Nedostatek oleje v nádrži.

Zkontrolujte spoje a těsnění.Únik oleje.
Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Vadné čerpadlo.

Obraťte se na zaměstnance provádějící
údržbu.

Nečisté nebo opotřebené ventily.
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PostupZávadaPříznak

Zkontrolujte zapojení.Nabíječka není správně připojena.Baterie se nenabíjí

Zkontrolujte zapojení a kabely a vyměňte
pojistku.

Pojistka nabíječky je spálená nebo
chybí hlavní napětí.

Obraťte se na pracovníky, kteří zajišťují
údržbu.

Zkontrolujte proud v článcích a specifickou
hustotu. V případě potřeby přidejte vodu

Nízká hladina vody v článku baterie
nebo nízkáměrná hustota elektrolytu.

nebo kyselinu. Viz část „Nabíjení baterie“
v kapitole 7.
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12. Technické specifikace

IDENTIFIKACE1

2000/700200018001600Model1.2

BaterieBaterieBaterieBaterieNapájecí zdroj1.3

Kráčející
obsluha

Kráčející
obsluha

Kráčející
obsluha

Kráčející
obsluha

Provozní režim1.4

2000/700200018001600Q [kg]Jmenovitá nosnost/zatížení1.5

600600600600c [mm]Těžiště břemene (nákladu)1.6

892960960960x [mm]Osa nosného kola - čelo vidlice
(vidlice v dolní poloze)

1.8

14241424**14241360y [mm]Rozvor (vidlice ve spuštěné
poloze)

1.9

HMOTNOSTI2

-502502431[kg]Hmotnost vozíku (bez nákladu,
s baterií) (viz 6.5)

2.1

-842/1660806/1496635/1396[kg]Zatížení osy (s nominálním
zatížením a baterií), strana
pohonu/strana zatížení

2.2

-381/121381/121332/99[kg]Zatížení osy (bez nákladu, s
baterií), strana pohonu/strana
zatížení

2.3

KOLA A PNEUMATIKY3

Vul/VulVul/VulVul/VulVul/VulPneumatiky, materiál (R =
pryž/Vul = Vulkollan), strana
pohonu/strana zatížení

3.1

85x7585x7585x7585x90[mm]Rozměry nosného kola3.2

230x70230x70230x70230x70[mm]Rozměry hnacího kola3.3

100x40100x40100x40100x40[mm]Rozměry bočních natáčivých
koleček

3.4

4/1x+24/1x+24/1x+22/1x+2Počet kol (x = hnané), strana
pohonu/strana zatížení

3.5

480480480480b10
[mm]

Rozchod kol (střed pneumatik),
strana zatížení

3.6

375375375375b11
[mm]

Rozchod kol (střed pneumatiky),
strana pohonu

3.7
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ROZMĚRY4

135/715135135135h3
[mm]

Zdvih4.4

----[mm]Výška plošiny4.8

1050/13721050/13721050/13721050/1372h14
[mm]

Výška ramena pákového řízení
v jízdní poloze (min./max.)

4.9

85858585h13
[mm]

Výška vidlic v dolní mezní poloze4.15

17801712**17121648l1 [mm]Celková délka4.19

630562**562498l2 [mm]Délka k čelu vidlic4.20

720720720720b1/b2
[mm]

Podvozek (celková šířka)4.21

59/184/115050/165/115050/165/115050/165/1150s/e/l
[mm]

Rozměry vidlic
(tloušťka/šířka/délka)

4.22

540540540540b5
[mm]

Vnější šířka přes vidlice4.25

30303030m2
[mm]

Světlá výška, střed rozvoru
(vidlice ve spuštěné poloze)

4.32

1826175817581694Ast
[mm]

Šířka pracovní uličky Ast, paleta
1000x1200, náklad příčně

4.33

2026195819581894Ast
[mm]

Šířka pracovní uličky Ast, paleta
800x1200, náklad podélně

4.34

1518151815181454Wa
[mm]

Poloměr otáčení (vidlice ve
spuštěné poloze)

4.35

VÝKON5

6,0/6,06,0/6,06,0/6,06,0/6,0[km/h]Jízdní rychlost, s nákladem/bez
nákladu

5.1

-0,039/0,060,034/0,0430,034/0,043[m/s]Rychlost zdvihání, s
nákladem/bez nákladu

5.2

-0,099/0,0780,099/0,0760,099/0,076[m/s]Rychlost spouštění, s
nákladem/bez nákladu

5.3

10,0/20,010,0/20,010,0/20,010,0/20,0[%]Stoupavost, s nákladem/bez
nákladu

5.7

ElektroElektroElektroElektroProvozní brzda5.10

MOTORY6

1,01,01,01,0[kW]Hnací motor S2 60 min6.1

1,21,20,80,8[kW]Motor zdvihu S3 15 %6.2

24/15024/25024/25024/150[V/Ah]Napětí/kapacita baterie/ 5 hod.6.4

151212212151[kg]Hmotnost baterie6.5

RŮZNÉ8

PlynuláPlynuláPlynuláPlynuláTyp ovládání rychlosti8.1
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-645555[dB (A)]Úroveň hluku ve výšce uší řidiče
podle pracovní normy EN 12
053:2001 a EN ISO 4871 LpA

8.4*)

-64/76/064/63/064/63/0[dB (A)]Hladina hluku v úrovni ucha
řidiče podle norem EN 12
053:2001 a EN ISO 4871,
řízení/zvedání/volnoběh motoru
LpA

----[m/s2]Vibrace celého těla podle normy
EN 13 059:2002

< 2.5< 2.5< 2.5< 2.5[m/s2]Vibrace ramene ruky podle 
normy EN 13 059:2002

* Nejistota s 4 dB(A) v části 8.4.
**Varianta s rychlou výměnou baterie zvyšuje rozměr 72 mm.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny.
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Model 1600

Délka vidlicŠířka vidlic

l [mm]b5 [mm]

1150520

1150540

1000660

VariantněVariantně

min. 1000min. 480

max. 2350max. 660

Šířka pracovní uličky (mm)

ASTManipulaceVelikost palety

1894Podélně800x1200

1694Příčně1 000 x 1 200
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Model 1800

Délka vidlicŠířka vidlic

l [mm]b5 [mm]

1150520

1150540

1000660

VariantněVariantně

min. 1000min. 480

max. 2350max. 660

Šířka pracovní uličky (mm)

AST 3ManipulaceVelikost palety

1958Podélně800x1200

1758Příčně1 000 x 1 200
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Model 2000

Délka vidlicŠířka vidlic

l [mm]b5 [mm]

1150520

1150540

1000660

VariantněVariantně

min. 1000min. 480

max. 2350max. 660

Šířka pracovní uličky (mm)

AST 3ManipulaceVelikost palety

1958Podélně800x1200

1758Příčně1 000 x 1 200
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Model 2000/700

Délka vidlic lŠířka vidlic

l [mm]b5 [mm]

1150540

Šířka pracovní uličky (mm)

AST 3ManipulaceVelikost palety

2026Podélně800x1200

1826Příčně1 000 x 1 200
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13. Prohlášení o shodě ES

(Směrnice 2006/42/ES, Příloha II A)

Společnost Rocla Oy prohlašuje, že tento stroj, který byl nově uveden na trh, splňuje požadavky stanovené
směrnicí pro tento stroj o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (2006/42/ES)
a směrnicí EMC (2014/30/EU), a dále prohlašuje, že byly dodrženy následující standardy:

• EN ISO 3691-1 - Manipulační vozíky - bezpečnostní požadavky a ověření.
• EN 12895 Manipulační vozíky – Elektromagnetická kompatibilita

Jméno a adresu osoby odpovědné za sestavení tohoto technického souboru naleznete na konci dokumentu.

 2016-04-20 Järvenpää, Finland 

Tapio Rummukainen

Acting Managing Director

Technické informace: 

ROCLA OY

P.O. Box 88

FIN-04401 JÄRVENPÄÄ 

FINSKO
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UniCarriers Europe AB

SE-435 82 Mölnlycke

Sweden

Phone +46 (0)31984000

info@unicarrierseurope.com

www.unicarrierseurope.com
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