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1 Předmluva 

Tento manuál je návodem pro provoz a údržbu vysokozdvižných vozíků. 

Než začnete testovat, provozovat nebo opravovat vysokozdvižný vozík, důkladně si 

přečtěte tento manuál a seznamte se se všemi instrukcemi. 

Popisy, ilustrace a specifikace obsažené v tomto manuálu se týkají vysokozdvižných 

vozíků se sériovými čísly platnými v době tisku. 

Vozíky podléhají neustálému vývoji. Grafická znázornění uvedená v tomto manuálu se 

mohou nepatrně lišit od vlastního provedení vozíku. Výrobce si vyhrazuje právo na 

úpravu provedení, vybavení a technických vlastností bez předchozího upozornění a 

aniž by mu tím vznikly závazky. 

Neautorizované kopírování a zapůjčování tohoto materiálu je přísně zakázáno. 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Než začnete vozík provozovat nebo se pustíte do jeho údržby, pročtěte si tento manuál. 

Potom, co jste si tento manuál pročetli, uložte jej na bezpečné suché místo pro pozdější 

použití. 

Vozík může způsobit závažné nehody, pokud nejste se způsobem jeho provozování 

dostatečně seznámeni a pokud neznáte pokyny pro jeho provoz a údržbu. 

Pro získání dalších výtisků návodu k použití se prosím spojte se svým prodejcem. 
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2 Jak číst tento manuál 

2.1 Bezpečnostní značky 

Následující tabulka vysvětluje popisky vztahující se k bezpečnosti použité v tomto 

dokumentu. 

  NEBEZPEČÍ 

NEBEZPEČÍ značí nebezpečí s vysokou mírou rizika, které, pokud mu 

není zamezeno, způsobí zranění nebo smrt. 

  VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ značí nebezpečí se střední mírou rizika, které, pokud mu 

není zamezeno, může způsobit vážné zranění nebo smrt, nebo 

poškození Vašeho stroje. 

  

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ značí nebezpečí s nízkou mírou rizika, které, pokud mu 

není zamezeno, může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, nebo 

poškození Vašeho stroje. 

 

 

POZNÁMKA: Poznámky se využívají pro poukazování na důležité informace a 

užitečné rady. 

2.2 Symboly a zkratky 

2.2.1 Bezpečnostní symboly 

Symboly nebezpečí 

Tyto symboly poukazují na nebezpečné situace nebo činnosti. Symboly se používají pro 

výstrahu před situacemi, které mohou způsobit škody na životním prostředí nebo osobní 

zranění. 

Symboly všeobecného nebezpečí 

 

Popiska všeobecného nebezpečí 
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Symboly nebezpečí 

 

Nebezpečí 
výbuchu nebo 
požáru 

 

Nebezpečí leptání 

 

Nebezpečí 
baterie 

 

Elektrické nebezpečí 

Symboly zakázaných činností 

Tyto symboly se používají při výstrahách a upozorněních na činnosti, které nesmíte 

provádět. Symboly zakázaných činností jsou uvedeny níže. 

 

Zákaz kouření 

 

Všeobecný symbol 

zakázané činnosti 

 

Omezený nebo 
zakázaný přístup 

 

Nedotýkat se 

Symboly nezbytných úkonů 

Tyto symboly se používají při výstrahách a upozorněních na činnosti, které je nezbytné 

provést. Symboly nezbytných úkonů jsou uvedeny níže. 

 

Noste ochranné 
brýle 

 

Přečtěte si 
manuál nebo 
návod 

 

Všeobecný 
symbol 
nezbytného 
úkonu 

 

Symbol doktora 
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Baterie s tímto symbolem musí být recyklovány. 
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3 Bezpečnostní pokyny 

3.1 Bezpečnostní pokyny pro průmyslové vozíky 

Vozíky splňují nezbytné požadavky směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení a 

směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. Vozík je vyprojektován a 

proveden v souladu s evropskými bezpečnostními normami EN ISO 3691-1, EN 16307-

1, EN 1175-1 a EN 12895. Nejdůležitější nařízení a směrnice jsou zmíněné v tomto 

návodu. Protože se nařízení mohou lišit v jednotlivých zemích, ujistěte se, že znáte 

nařízení a normy platné ve vaší zemi. 

3.2 Elektromagnetická kompatibilita 

Vozík splňuje nezbytné požadavky směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické 

snášenlivosti. Vozík byl otestován podle normy EN 12895. 

   VAROVÁNÍ 

 

Neprovádějte žádné úpravy elektrických zařízení vozíku bez výslovného svolení 

výrobce. Úpravy elektrických zařízení mohou ovlivnit elektromagnetickou kompatibilitu 

a tím snížit provozní bezpečnost. 

3.3 Neionizující záření 

   VAROVÁNÍ 

 

Přídavná zařízení (např. radiové vysílače, čtečky a sběrné systémy RFID), které mohou 

vyzařovat neionizující záření mohou způsobit zranění osobám, zejména pak osobám s 

aktivními nebo neaktivními zdravotními implantáty. 

Pokud taková přídavná zařízení nainstalujete po schváleném uvedení do provozu, 

musíte se ujistit, že jsou splněny pokyny dodavatele, a že tato zařízení nemohou osoby 

zranit. 

Na vozík musíte umístit varovné nálepky, pokud do něj nainstalujete zařízení vysílající 

neionizující záření.  
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3.4 Hluk 

Směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení stanovuje zodpovědnosti výrobce měřit 

hlukové emise stroje a oznamovat jejich výsledky.  

Průměrná hladina hluku (LpA) vozíku, které může být obsluha vozíku vystavena, byla 

změřena v úrovni uší obsluhy vozíku podle postupu pro typovou zkoušku uvedenou v 

normách EN 12053+A1 a EN ISO 4871. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 13 tohoto 

manuálu. 

Upozorňujeme, že během provozu vozíku mohou nastat vyšší úrovně tlaku zvuku podle 

různých metod provozu, účinků okolí a jiných zdrojů zvuku. Povšimněte si, že tato 

norma a uvedené výsledky testů nelze použít pro měření v provozu za účelem 

každodenního vystavení obsluhy hluku. Tyto výsledky lze pouze použít ke srovnání 

údajů o hluku s podobnými stroji. 

Směrnice 2003/10/ES o fyzikálních faktorech (hluku) stanovuje zodpovědnosti 

zaměstnavatele pro ochranu jeho pracovníků. 

Skutečná data o hlukových emisí musí být získána zkušebními jízdami vozíku na místě, 

kde se bude vozík provozovat a kde obsluha vozíku bude vykovávat svou pravidelnou 

každodenní činnost. Z tohoto měření lze vypočítat denní vystavení. 

 Pokud hladina hluku překročí spodní hranici expozice 80 dB(A), musí 

zaměstnavatel poskytnout pracovníkům individuální ochranu sluchu. 

 Pokud hladina hluku dosáhne nebo překročí horní hranici expozice 85 dB(A), je 

třeba používat individuální ochranu sluchu. 

3.5 Vibrace 

Směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení stanovuje zodpovědnosti výrobce měřit 

vibrace stroje a oznamovat jejich výsledky.  

Vibrace u tohoto vozíku byly měřeny v souladu s postupem pro typovou zkoušku 

uvedenou v normě EN 13059+A1. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 13 tohoto manuálu. 

Povšimněte si, že tato norma a uvedené výsledky testů nelze použít pro měření v 

provozu za účelem denního vystavení obsluhy vibracím. Tyto výsledky lze pouze použít 

ke srovnání údajů o hluku s podobnými stroji. 

Vibrační směrnice 2002/44/EC stanovuje zodpovědnosti zaměstnavatele pro ochranu 

jeho pracovníků. 

Skutečná data o vibracích musí být získána zkušebními jízdami vozíku na místě, kde se 

bude vozík provozovat a kde obsluha vozíku bude vykovávat svou pravidelnou 

každodenní činnost. Z tohoto měření lze vypočítat denní vystavení. 

 Mezní hodnota denního vystavení pro 8hodinovou dobu je 1,5 m / s2 (metrů za 

sekundu na druhou). 
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 Provozní hodnota denního vystavení pro 8hodinovou dobu je 0,5 m / s2 (metrů za 

sekundu na druhou). 

V případě, že jsou provozní hodnoty překročeny, musí zaměstnavatel zavést opatření 

pro snížení vystavení na minimum a poskytnout informace a proškolení pracovníkům, 

kteří jsou vystaveni rizikům mechanických vibrací. 

3.6 Pokyny pro dohled nad pracovištěm 

 Než začnete vozík provozovat, pročtěte si provozní pokyny a jejich obsah. 

 Obsluhu vozíku proškolte v provozování, bezpečnosti a údržbě vozíku. 

 Ujistěte se, že se všichni řídí pokyny o provozu a údržbě a bezpečnostními 

nařízeními. 

3.7 Bezpečnost práce 

 Udržujte vozík čistý a provozuschopný. 

 Provádějte denní a týdenní údržbové prohlídky dle pokynů v návodu údržby a dle 

harmonogramu, pro prevenci závad a provozních chyb. 

 Pokud si všimnete závad nebo nedostatků, které mohou nepříznivě ovlivnit 

bezpečný provoz vozíku, vyřaďte vozík z provozu, dokud nebudou závady nebo 

nedostatky opraveny. 

 Pokud dojde k poruše, nastavte klíčový spínač/otočte startovacím spínačem do 

polohy OFF (vypnuto) a informujte dozor. 

 Neprovádějte na vozíku opravy bez souhlasu dozoru pracoviště. 

 Při provozování vozíku jste sami zodpovědní za svou vlastní bezpečnost a za 

bezpečnost vašeho prostředí. 

 Neprodleně informujte dozor pracoviště o nehodách nebo zraněních. Nepřemisťujte 

vozík z polohy kde došlo k nehodě. 

 Vozík využívejte pouze pro účely pro jaké bylo jeho zařízení navrženo. 

3.8 Požadavky na obsluhu vozíku 

 Minimální věk je 18 let. 

 Dostatečné fyzické (např. dobrý sluch a zrak) a mentální schopnosti pro provoz 

vozíku bez rizika. 

 Přiměřené proškolení: plná znalost pokynů pro provoz, bezpečnost a údržbu. 

 Písemné povolení dozoru pracoviště k provozu vozíku. 

 Znalost a zvládnutí jízdních a provozních funkcí vozíku. 

 Pokud je doporučena, používejte ochrannou bezpečnostní obuv. 
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3.9 Nouzové postupy 

 Pokud se vozík převrací, držte se volantu a varujte ostatní. Dejte pozor na rozlití 

kyseliny baterie. 

 Pokud se vozík porouchá, vozík zabrzděte a otočte startovacím spínačem do 

polohy OFF (vypnuto). Vozík se nesmí znovu používat až do doby, než je opraven 

osobou autorizovanou dozorem. 

 V případě požáru stiskněte tlačítko nouzového zastavení, odpojte dobíjecí zástrčku 

a varujte ostatní. 

3.10 Stabilita 

   VAROVÁNÍ 

 

Pokud vozík není stabilní, může způsobit nebezpečné nehody! 

Vozík provozujte vždy se zataženým a zakloněným zdvihacím rámem a pojezdem vidlí v 

dolní poloze. Pokud vozík provozujete s částmi zdvihacího rámu vysunutými, vozík se 

stává méně stabilním. 

 

Neprovozujte vozík s nevycentrovaným nákladem! 

Nastavte trny co nejdále od sebe, aby se zajistilo bezpečné usazení palety. Pokud trny 

neroztáhnete dostatečně daleko od sebe, náklad není stabilní. Nezvedejte náklad, který 

není vycentrován na středu vidlí. 

3.10.1 Těžiště 

Těžiště je bod objektu, skrze který rovnoměrně působí tíha. Pokud je tvar objektu 

pravidelný, nachází se těžiště v jeho geometrickém středu. Pokud tvar pravidelný není, 

může být těžiště na kterékoliv straně geometrického středu. 

Když vysokozdvižný vozík zvedá náklad, mají vysokozdvižný vozík a náklad nové, 

společné těžiště. 

 

POZNÁMKA: Pokud náklad ve svém tvaru není pravidelný, umístěte nejtěžší část 

poblíž nosiče vidlí uprostřed vidlí. 
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Tyto body mají vliv na těžiště a na to, jak stabilní vysokozdvižný vozík s nákladem je: 

 Rozměry, hmotnost, tvar a poloha nákladu. 

 Výška zdvihaného nákladu. 

 Úhel dopředného nebo zpětného sklonu. 

 Rozměry a hmotnost baterie ve vozíku. 

 Použití volitelného zařízení, které lze z vozíku odebrat. 

 Dynamické síly způsobené zatáčením, zrychlováním nebo brzděním vozíku. 

 Stav a kvalita povrchu, po kterém se vozík pohybuje. 

 Vliv větru, pokud je vozík provozován venku. 

Tyto body mají také vliv, když je náklad z vozíku sundán. Prázdný vysokozdvižný vozík 

se na stranu převrací snadněji než naložený vysokozdvižný vozík s nákladem v dolní 

poloze. 

3.10.2 Nosnost vysokozdvižného vozíku 

Nosnost vysokozdvižného vozíku je uvedena na štítku nosnosti. Hmotnost a střed 

nákladu určují nosnost vozíku. Těžiště nákladu určuje střed nákladu vozíku. Střed 

nákladu uvedený na štítku nosnosti je vodorovná vzdálenost mezi přední stranou vidlí 

(nebo nákladovou stranou volitelného zařízení) a těžištěm v nákladu. Místo těžiště 

svislého směru je stejné jako vodorovný rozměr. 

Pokud není uvedeno jinak, nosnost uvedená na štítku nosnosti platí pro standardní 

vysokozdvižný vozík se standardní nosnou plošinou, vidlemi, zdvihacím rámem a bez 

volitelného zařízení. Dále se u nosnosti předpokládá, že střed nákladu vozíku není od 

vršku vidlí vzdálen více, než od přední strany nosné plošiny. Pokud se vozík od těchto 

parametrů liší, je možné, že bude nutno zmenšit bezpečný pracovní náklad, aby se 

vysokozdvižný vozík nestal méně stabilním. 

   VAROVÁNÍ 

 

Vysokozdvižný vozík neprovozujte, pokud jeho štítek nosnosti neudává nosnost vozíku. 

3.11 Práce v nebezpečném prostředí 

Neprovozujte standardní vozík ve výbušné atmosféře. Pro tento areál se vyrábí 

speciální vozíky. Pro obstarání vozíku speciálně navrženého a vybaveného pro 

nebezpečné podmínky se spojte se svým prodejcem vozíků. 
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3.12 Opravy a konstrukční úpravy 

   VAROVÁNÍ 

 

Jakmile bude tento produkt nabízen na trhu, nemůže být výrobce zodpovědný za úpravy, 

které provedl koncový zákazník, ani za jejich následky, kterými může dojít ke změně 

shody produktu se značením CE. 

Aby bylo dodržováno prohlášení o shodě EC vystavené původním výrobcem vozíku, 

nesmějí se na motorizovaném průmyslovém vozíku bez předchozího písemného 

souhlasu původního výrobce vozíku, jeho oprávněného zástupce nebo jejich následníka 

provádět žádné úpravy, např. změny výkonu, stability nebo bezpečnostních požadavků 

na vozík. Toto se týká změn, které mají např. dopad na brzdy, řízení a viditelnost, a 

přidávání odpojitelných přídavných zařízení. Pokud výrobce nebo jeho nástupce schválí 

úpravu nebo změnu, musí výrobce nebo jeho nástupce rovněž schválit odpovídající 

změny na štítku nosnosti, nálepkách, značkách a v provozních a údržbových 

manuálech. 

Pokud koncový uživatel zajistí úpravu nebo změnu bez předchozího písemného 

souhlasu původního výrobce, jeho oprávněného zástupce nebo nástupce, musí 

koncový uživatel: 

 zajistit, aby úprava nebo změna byla navržena, testována a implementována 

odborným(i) technikem(y) v oblasti průmyslových vozíků a jejich bezpečnosti, 

 uchovat trvalý záznam o zhodnocení rizika, návrhu, testu(tech) a implementaci 

úprav nebo změn, 

 schválit a provést příslušné změny na štítku(cích) nosnosti, nálepkách, značkách a 

v návodu,  

 umístit na dobře viditelné místo na vozíku štítek uvádějící způsob, jakým byl vozík 

upraven nebo změněn, spolu s datem úpravy nebo změny a názvem a adresou 

organizace, která tyto úkony provedla, a 

 vypracovat nové prohlášení o shodě a podepsat je, pokud to bude nutné. 
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3.13 Nadhlavní ochranný kryt a nosná plošina 

 

Obrázek 1. Přehled nadhlavního ochranného krytu a nosné plošiny 

1. Hadhlavní ochranný kryt 2. Nosná plošina 

Vozíky se sedící nebo stojící obsluhou, které jsou schopné zvedat náklady do výšky 

přesahující 1,8 m, musí být vybaveny nadhlavním ochranným krytem. Nedělejte žádné 

úpravy nadhlavního ochranného krytu, které mohou oslabit jeho konstrukci. Pokud je 

možné, že by nějaké předměty mohly propadnout skrze otvory v nadhlavním 

ochranném krytu, je nutno tyto otvory zmenšit. 

   VAROVÁNÍ 

 

Nadhlavní ochranný kryt je bezpečností zařízení: neprovádějte na něm žádné úpravy. 

Nadhlavní ochranný kryt neřezejte, neohýbejte, nevrtejte a nesvařujte. Hrozí riziko ztráty 

ochranné funkce! 

Vozíky používané pro přepravu malých předmětů nebo nestabilních nákladů musí být 

vybaveny nosnou plošinou. 

Pokud váš vozík nosnou plošinu nemá, je vybaven zarážkou se šroubem na každé 

straně zvedacího vozíku, které zabraňují nechtěnému pádu trnům vidlí, viz Obrázek 2. 
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Obrázek 2. Přehled zarážky 
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4 Provozní prostředí 

Používejte vozík ve venkovních a vnitřních prostorách pro přepravu kusového materiálu 

a pro jeho zvedání na regály. 

Vozík může být nepřetržitě provozován v teplotách -20...+45 °C. Doporučovaná vlhkost 

je 30...95 % (ne-kondenzující). 

Tento vozík odpovídá požadavkům Strojní bezpečnostní směrnice EU (2006/42/ES) o 

strojních zařízeních a tudíž nese označení CE. 

4.1 Zakázané využívání 

Nepoužívejte vozík: 

 Pro přepravu nebo zvedání lidí. 

 K přepravě nebo zvedání nestabilních nákladů. 

 K přepravě nebo zvedání poškozených nákladů. 

 K přepravě nebo zvedání volně zavěšených nákladů. 

 K přepravě nebo zvedání rozlomených palet. 

 K tažení jiného vozíku nebo přívěsů. 

 K tlačení, vlečení nebo bočnímu posunu nákladů na zemi. 

 V prostředí s nedostatečnou únosností podlahy. 

 V prostředí s rizikem výbuchu (prostředí ATEX). 

 V prostředí s výbušnými látkami. 

 Jako nastavitelnou pracovní plošinu. 

 Jako stoupací rám nebo žebřík. 

 Mimo sedadla obsluhy. 

 V případě zanedbané údržby. 

 V případě poškození vozíku. 

 Pod jste pod vlivem omamných látek. 

 S otevřenými nebo odpojenými kryty. 

 S otevřenými dveřmi středního krytu. 
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4.2 Otevřený prostor 

Ujistěte se, že vozík má dostatek prostoru pro pohyb s ohledem na konstrukce ve 

výšce. 

Před projížděním uliček a dveří se ujistěte, že je zde pro vozík, náklad a Vás dostatek 

místa. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Vždy používejte vozík s bezpečným odstupem od nakládacích plošin nebo můstků. 

4.3 Osvětlení 

Vozík využívejte jen na pracovištích kde je zajištěno dostatečné osvětlení a viditelnost. 

V oblastech kde není dostatečné osvětlení nebo viditelnost používejte volitelné zařízení 

pro zajištění lepších pracovních podmínek. 

4.4 Vliv větru 

Vliv větru může působit na stabilitu vozíku během zvedání, pokládání nebo převážení 

nákladů s velkým povrchem. Lehké náklady vystavené vlivu větru musí být připevněny, 

aby nesklouzly nebo nespadly. 

4.5 Provozní teplota  

Rozsah okolní teploty vozíku činí -20…+45°C. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nezajíždějte s vlhkým vozíkem do mrazicího skladu! Nechejte vozík nejprve uschnout! 

Pokud zajedete s vlhkým vozíkem do mrazicího skladu, bude hrozit riziko selhání funkce 

v důsledku nashromáždění ledu! 

4.6 Únosnost podlahy 

Ujistěte se, že kombinovaná hmotnost vozíku a nákladu nepřekračuje únosnost 

podlahy. 
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4.7 Výtahy 

Pro přepravu vozíků mezi jednotlivými podlažími s použitím výtahu je nezbytné povolení 

dozoru pracoviště. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Při vjíždění do nebo vyjíždění z výtahu nenechte do výtahu vstupovat další osoby. Než 

se výtah dá do pohybu, uvolněte pro aktivaci parkovací brzdy plynový pedál, nastavte 

spínač směru jízdy na neutrál a otočte startovacím spínačem do polohy OFF (vypnuto). 

Ujistěte se, že kombinovaná hmotnost vozíku, nákladu a Vás nepřekračuje maximální 

nosnost výtahu. 

Při vjíždění vozíkem do výtahů a jiných úzkých prostor jezděte vždy nákladem napřed. 

4.8 Pojezdové cesty 

Provozujte vozík na pojezdových cestách, které jsou určeny pro provoz vozíků. Veškeré 

náklady přechovávejte pouze v určených oblastech. 
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4.9 Rampy 

Pro používání vozíku ve svahu nebo na rampě je potřeba povolení od dozoru 

pracoviště. 

Sklon rampy nesmí překročit změřené hodnoty uvedené v kapitole 13 tohoto manuálu. 

V místech kde jsou tyto hodnoty překročeny, doporučujeme použít výstražné štítky. 

   VAROVÁNÍ 

 

Všechny typy vozíku nelze používat na rampách. Ujistěte, že váš vozík lze provozovat na 

rampách. 

 

Neprovozujte vozík na šikminách ani rampách se sklonem nad 15 %. 

Buďte obzvláště opatrní při provozu vozíku po rampě. Pokud je vozík naložený, 

pojíždějte po rampách s nákladem ve směru do kopce. 

Pro zajištění správné funkce řízení a brzd je nezbytné, aby přilnavost rampy byla 

odpovídající přilnavosti standardní podlahy. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Na rampě neotáčejte volantem prudce. Nebezpečí převrhnutí! 

4.10 Nakládací můstky 

Před nakládáním nebo skládáním vždy zkontrolujte nosnost a upevnění můstku. 

Pokud je třeba s vozíkem najet na jiné vozidlo, vždy se ujistěte, že se toto vozidlo 

během této procedury nemůže dát do pohybu. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nepoužívejte vozík po okrajích nakládacího můstku. Nebezpečí převrhnutí! 
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5 Všeobecné informace 

5.1 Vozík 

5.1.1 Zamýšlené využití 

Tento vozík je elektrický zakládací čtyřkolový vozík s protizávažím a se sedící obsluhou, 

vybavený sofistikovaným ovládáním jízdy, řízení a práce s nákladem. Je navržený pro 

přepravu a skládání palet ve vnitřních a venkovních prostorách. 

Vozík splňuje nezbytné požadavky směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení. Vozík je 

vyprojektován, proveden a vyzkoušen podle norem EN ISO 3691-1, EN 16307-1 a EN 

1175-1. Nejdůležitější nařízení a směrnice jsou zmíněné v tomto návodu. Jelikož se 

nařízení v jednotlivých zemích liší, seznamte se s nařízeními a normami platnými ve 

vaší zemi. 

Pro další informace o vozících nebo školení prosíme kontaktujte naši prodejní 

organizaci. 

5.1.2 Dodání 

Před odesláním je každý vozík důkladně prověřen, aby se zajistilo, že je vozík který 

obdržíte bez závad a plně vybavený. Přesto ihned po obdržení vozík důkladně prověřte 

na jakékoliv poškození, ke kterému mohlo dojít během dopravy. 

5.2 Identifikační štítky na vozíku 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Ujistěte se, že jsou všechny štítky a nálepky na vozíku čitelné a bezpečně upevněné! 

Na vozíku se na vyznačených místech nachází  štítky a nálepky Obrázek 3 a Obrázek 

4. Pro podrobnější informace o štítcích a nálepkách vozíku, viz PŘÍLOHA A. 
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Obrázek 3. Přehled štítků a nálepek na vozíku 

1. Nálepka provozního nebezpečí 

2. Typový štítek 

3. Nálepka výstrahy provozu zvedacího 

rámu  

4. Nálepka nebezpečí skřípnutí 

5. Nálepka ručního ovládání 

6. Nálepka na sedadle 

7. Kapacitní štítek 

8. Nálepka na krytu baterie 

9. Nálepka upozornění pro cestující 

10. Jmenovitý výkon indikace výšky 
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Obrázek 4. Nálepka Nouzový východ (vozík s kabinou) 

Typový štítek vozíku uvádí následující: 

 Značka CE 

 Název a adresa výrobce 

 Model vozíku 

 Sériové číslo 

 Rok výroby 

 Certifikovaná nosnost (kg) 

 Minimální a maximální hmotnost baterie (kg) 

 Napětí svorek baterie (V) 

 Jmenovitý výkon (kW) 

 Informace o pneumatikách (typ, rozměry, tlak po nafouknutí) 

Štítek nosnosti na vozíku uvádí tyto informace: 

 Model vozíku 

 Sériové číslo 

 Model zvedacího rámu 

 Stupeň zaklonění (pokud je umožněno) 

 Výrobce a typ přípojného zařízení (pokud je jím vozík vybaven) 

 Hmotnost stroje bez odpojitelných zařízení a baterie (kg) 

 Skutečnou nosnost (kg) 

 Maximální výšku vidlice (mm) 

 Střed nákladu (mm) 

 Povolenou pracovní nosnost (kg) 
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Štítek nosnosti na připojeném zařízení (pokud je součástí vozíku) uvádí tyto informace: 

 Název a adresu výrobce 

 Model 

 Sériové číslo 

 Rok výroby 

 Hmotnost připojeného zařízení (kg) 

 Certifikovanou nosnost (kg) 

 Střed nákladu (případný) (mm) 

 Posun středu nákladu od standardního středu nákladu (mm) 

 Pokyn Je třeba dodržet kombinovanou nosnost vozíku a připojeného zařízení. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Ujistěte se, že typový štítek a štítek o nosnosti obsahují informace, které si vzájemně 

odpovídají.  

 

Ujistěte se, že typový štítek a štítek o nosnosti připojeného zařízení obsahují informace, 

které si vzájemně odpovídají. 

 

Pokud pracujete s vozíkem, který obsahuje připojená zařízení, musíte mít vždy jistotu, že 

nosnost vozíku je dostačující. 

 

POZNÁMKA: Pokud jsou štítek nebo nálepka poškozeny, nahraďte je novými, 

identickými. Když objednáváte novou nálepku, do objednávky uveďte sériové číslo 

vozíku. 
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5.3 Přehled vozíku 

5.3.1 Hadhlavní ochranný kryt 

Nadhlavní ochranný kryt chrání obsluhu a zajišťuje dobrou viditelnost z kabiny obsluhy. 

 

Obrázek 5. Hadhlavní ochranný kryt 
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5.3.2 Kabina 

5.3.2.1 Základní kabina 

Základní kabina chrání obsluhu vozíku před hlukem, prachem a povětrnostními vlivy. 

Přední a zadní okno kabiny je vybaveno stěrači a zadní okno je vyhřívané. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nepoužívejte vozík s kabinou, pokud jsou otevřeny dveře nebo střešní kryt. 

 

 

Obrázek 6. Základní kabina 

Základní kabinu lze vybavit: 

 Nadhlavním panelem s rádiem a světlem na čtení 

 Topením 
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Základní kabinu můžete rovněž zvolit bez dveří, viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7. Základní kabina bez dveří 
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5.3.2.2 Kabina Deluxe 

Kabina Deluxe přináší tři znaky: 

 Dveře 

 Plstěný interiér  

 Nadhlavní panel s rádiem a světlem na čtení 

 Topení 

 

Obrázek 8. Kabina Deluxe 

 

POZNÁMKA: Nepoužívejte vozík s kabinou, pokud jsou otevřeny dveře nebo střešní 

kryt. 

 
POZNÁMKA: Do kabiny Deluxe můžete si vybrat sedadlo MSG65 nebo MSG75. 
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5.3.2.3 Kabina s PVC dveřmi 

Základní kabinu lze rovněž vybavit bočními dveřmi a dveřmi obsluhy z PVC. PVC dveře 

jsou připojeny k vozíku pomocí velcro pásek a magnetů. PVC dveře můžete také 

posunout nahoru a ukotvit je v horní poloze pomocí pásu. 

 

Obrázek 9. Kabina s PVC dveřmi 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 34 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

5.3.2.4 Topení 

Topení lze instalovat na boční panel vozíku s kabinou. 

 

Obrázek 10. Přehled topení 

1. Páčka nastavení rychlosti 

2. Páčka nastavení topení 

3. Difuzéry 
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5.3.2.5 Rádio  

Rádio lze instalovat na nadhlavní panel vozíku s kabinou. Anténa rádia se nachází na 

zadní straně kabiny obsluhy. Kabely k rádiu jsou vyvedeny na střechu kabiny. 

 

POZNÁMKA: Abyste mohli nainstalovat rádio, musíte mít nejprve nainstalován 

nadhlavní panel. 

 
POZNÁMKA: Pokyny pro provoz rádia jsou dodány spolu s vozíkem. 

 

Obrázek 11. Přehled rádia 

1. Rádio 2. Anténa 
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5.3.2.6 Světlo na čtení 

Světlo na čtení lze instalovat na nadhlavní panel vozíku s kabinou. 

 

Obrázek 12. Přehled světla na čtení 
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5.3.2.7 Sluneční clona 

 

Obrázek 13. Přehled sluneční clony 
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5.3.3 Provozní zařízení 

 

Obrázek 14. Přehled provozních zařízení 

1. Ruční opěrka 

2. Displej vozíku 

3. Pedály 

4. Volant 

5. Spínač výběru směru jízdy 

6. Boční ovládací panel 

7. Sedadlo obsluhy 

8. Konektor baterie 

 

POZNÁMKA: Jako alternativu k ruční opěrce můžete vybrat ruční páky pro vozík, viz 

sekci 5.3.7. 

 

POZNÁMKA: Spínač výběru směru jízdy je standardní prvek ve vozíku s ručními 

pákami, ale nadstandardní prvek ve vozíku s ruční opěrkou. Ve vozíku s ruční 

opěrkou je spínač výběru směru jízdy na straně ruční opěrky, viz sekci 5.3.6. 

 

POZNÁMKA: Sedadlo obsluhy je vybaveno bezpečnostním pásem a spínač sedadla. 

Spínač sedadla monitoruje, zda obsluha sedí na sedadle, čímž zvyšuje bezpečnost 

vozíku. 

 

POZNÁMKA: Existují 3 různé možnosti kombinace pedálů pro vozík, viz sekce 

5.3.12. 
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5.3.4 Ovládací panel 

 

 

Obrázek 15. Přehled ovládacího panelu 

1. Volant 

2. Ruční opěrka 

3. Displej vozíku 

4. Boční ovládací panel 

 

POZNÁMKA: Jako alternativu k ruční opěrce můžete vybrat ruční páky pro vozík, viz 

sekci 5.3.7. 
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5.3.5 Volant 

 

 

Obrázek 16. Přehled volantu 

1. Volant 

2. Jednotka páky 

3. Spínač výběru směru jízdy 

4. Přepínač ukazatelů/kontrolek směru 

(doplňkové příslušenství) 

 

POZNÁMKA: Spínač výběru směru jízdy je standardní prvek ve vozíku s ručními 

pákami, ale nadstandardní prvek ve vozíku s ruční opěrkou. 

Vozík je vybaven hydraulickým systémem řízení s přednostním ventilem. Volant 

nedisponuje přímým mechanickým propojením s řízeným kolem. Řízení je ovládáno 

hydraulickým olejem. Motor hydraulického čerpadla otáčí řízeným kolem. 

 Směr řízení 

Když se s vozíkem pohybujete vpřed (ve směru vidlí), otáčejte volantem ve smyslu 

hodinových ručiček, abyste zatočili doprava. Otáčejte volantem proti smyslu 

hodinových ručiček, abyste zatočili doleva. 

 Omezení rychlosti v zatáčkách 

Když otočíte hnacím kolem o více než 6°, ovladač pohonu sníží rychlost pohonu. 

Když hnacím kolem otočíte do přímé dopředné polohy, je možné dosáhnout 

maximální rychlosti pohonu. 
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5.3.6 Ruční opěrka 

 

 

Obrázek 17. Přehled ruční opěrky 

1. Páka zvedáku 

2. Páka náklonu 

3. Páka pro boční posuv (doplňkové 

příslušenství)/Příloha 1 

4. Páka polohovacího zařízení vidlí 

(doplňkové příslušenství)/Příloha 2 

5. Volitelné doplňkové příslušenství/Příloha 

3 

6. Tlačítko F2 

7. Spínač výběru směru jízdy 

8. Klakson 

 
POZNÁMKA: Vozík je standardně vybaven ruční opěrkou s trojcestným ventilem. 

 

POZNÁMKA: Tři z tlačítkových ovládacích prvků jsou vyhrazeny pro doplňkové 

funkce, jako je například boční posuv, polohovací zařízení vidlí, svorka a otáčení. 

Tabulka 1. Řídicí funkce 

ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Páka zvedáku Páku ovládejte svou pravou rukou. 

Zatáhněte za páku pro zvednutí vidlí Čím 

více za páku zatáhnete, tím vyšší bude 

rychlost zvedání. Zatlačte na páku pro 

klesání vidlí. Čím více na páku zatlačíte, tím 

vyšší bude rychlost klesání. Páka se 

automaticky vrátí do střední polohy, jakmile 

ji uvolníte. 
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ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Páka náklonu Páku ovládejte svou pravou rukou. 

Zatáhněte za páku pro naklonění zvedacího 

rámu nebo nákladu vzhůru. Zatlačte na páku 

pro sklopení zvedacího rámu nebo nákladu 

do vodorovné polohy. Páka se automaticky 

vrátí do střední polohy, jakmile ji uvolníte. 

Páka pro boční posuv (doplňkové 

příslušenství) 

Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatlačte 

na páku směrem vpřed pro posun vidlí nebo 

nákladu doleva. Zatáhněte za páku směrem 

vzad pro posun vidlí nebo nákladu doprava. 

Páka se automaticky vrátí do střední polohy, 

jakmile ji uvolníte. 

Páka polohovacího zařízení vidlí (doplňkové 

příslušenství) 

Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatlačte 

na páku směrem vpřed pro posun vidlí od 

sebe. Zatáhněte páku směrem vzad pro 

posun vidlí k sobě. Páka se automaticky 

vrátí do střední polohy, jakmile ji uvolníte. 

Páka pro otáčení (doplňkové příslušenství) Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatlačte 

na páku směrem vpřed pro otáčení svorky 

nebo nákladu proti směru otáčení 

hodinových ručiček. Zatáhněte páku 

směrem vzad pro otáčení svorky nebo 

nákladu ve směru otáčení hodinových 

ručiček. Páka se automaticky vrátí do 

střední polohy, jakmile ji uvolníte. 

Páka pro vysunutí (doplňkové příslušenství) Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatlačte 

na páku směrem vpřed pro vysunutí vidlí. 

Zatáhněte páku směrem vzad pro zasunutí 

vidlí. Páka se automaticky vrátí do střední 

polohy, jakmile ji uvolníte. 

Páka pro svorku (doplňkové příslušenství) Páku ovládejte svou pravou rukou. 

Zatáhněte páku směrem vzad pro zavření 

svorky. Stiskněte tlačítko F2, poté zatlačte 

páku směrem vpřed pro uvolnění svorky (při 

stisknutí tlačítka F2 musí být páka pro 

svorku v neutrální poloze). Páka se 

automaticky vrátí do střední polohy, jakmile 

ji uvolníte. 
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ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Tlačítko F2 Tlačítko F2 je možné použít pro doplňkové 

funkce pro následující páky: 

 Tlačítko F2 + páka náklonu: Automatické 

vystředění náklonu 

 Tlačítko F2 + páka pro svorku: Uvolnění 

svorky 

POZNÁMKA: V případě, že vozík je vybaven 

svorkou na kotouč papíru, tlačítko F2 

funguje jako tlačítko umožňující uvolnění 

svorky a nelze jej použít jako tlačítko pro 

vystředění náklonu. 

Klakson Stiskněte tlačítko, aby se ozval výstražný 

signál. 

Spínač výběru směru jízdy Tento spínač používejte pro volbu směru 

jízdy. Stiskněte a přidržte správný směr, 

abyste povolili režim pomalé rychlosti. 

Spínač se automaticky vrátí do střední 

polohy, jakmile jej uvolníte. 

5.3.7 Ruční páky 

 

 

Obrázek 18. Přehled ručních pák 

1. Páka zvedáku 

2. Páka náklonu 

3. Páka pro boční posuv (doplňkové 

příslušenství) 

4. Nadstandardní funkce 

5. Tlačítko klaksonu 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 44 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

 
POZNÁMKA: Vozík lze vybavit 3 nebo 4 ručními pákami. 

 

POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven svorkou na kotouč papíru, tlačítko pro uvolnění 

svorky na kotouč papíru je v horní části jedné z pák označené 3 nebo 4 v sekci 

Obrázek 18. 

 
POZNÁMKA: V níže uvedené tabulce naleznete volitelné doplňkové funkce. 

Tabulka 2. Řídicí funkce 

ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Páka zvedáku Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatáhněte 

za páku pro zvednutí vidlí Čím více za páku 

zatáhnete, tím vyšší bude rychlost zvedání. 

Zatlačte na páku pro klesání vidlí. Čím více na 

páku zatlačíte, tím vyšší bude rychlost klesání. 

Páka se automaticky vrátí do střední polohy, 

jakmile ji uvolníte. 

Páka náklonu Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatáhněte 

za páku pro naklonění zvedacího rámu nebo 

nákladu vzhůru. Zatlačte na páku pro sklopení 

zvedacího rámu nebo nákladu do vodorovné 

polohy. Páka se automaticky vrátí do střední 

polohy, jakmile ji uvolníte. 

Klakson Stiskněte tlačítko, aby se ozval výstražný 

signál. 

Páka pro boční posuv (doplňkové 

příslušenství) 

Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatlačte na 

páku směrem vpřed pro posun vidlí nebo 

nákladu doleva. Zatáhněte za páku směrem 

vzad pro posun vidlí nebo nákladu doprava. 

Páka se automaticky vrátí do střední polohy, 

jakmile ji uvolníte. 

Páka polohovacího zařízení vidlí 

(doplňkové příslušenství) 

Použijte páku pro nastavení rozpětí vidlí. 

Páka pro svorku (doplňkové příslušenství) Páku ovládejte svou pravou rukou. Zatáhněte 

páku směrem vzad pro zavření svorky. 

Stiskněte tlačítko pro uvolnění svorky a poté 

zatlačte páku směrem vpřed pro uvolnění 

svorky (při stisknutí tlačítka musí být páka pro 

svorku v neutrální poloze). Páka se 

automaticky vrátí do střední polohy, jakmile ji 

uvolníte. 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 45 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Páka pro uvolnění svorky (doplňkové 

příslušenství) 

Použijte tlačítko pro povolení uvolnění svorky. 

Stiskněte tlačítko pro uvolnění svorky, poté 

zatlačte páku směrem vpřed pro uvolnění 

svorky (při stisknutí tlačítka musí být páka pro 

svorku v neutrální poloze). 

5.3.8 Boční ovládací panel 

Na boční ovládací panel lze osadit 7 bočních ovládacích spínačů. Spínač pro ruční 

pracovní světla je standardním vybavením a ostatní spínače jsou doplňkovým 

vybavením. 

 

 

Obrázek 19. Přehled bočního ovládacího panelu 

1. Ruční pracovní světla 

2. Automatická pracovní světla (doplňkové 

příslušenství) 

3. Indikátor výstražných světel (doplňkové 

příslušenství) 

4. Stěrač čelního skla (doplňkové 

příslušenství) 

5. Stěrač zadního okna (doplňkové 

příslušenství) 

6. Vyhřívání zadního okna (doplňkové 

příslušenství) 

7. Vypínač světla na čtení (doplňkové 

příslušenství) 

8. Konektor 12 V (doplňkové příslušenství) 

9. Klakson 
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Tabulka 3. Řídicí funkce 

ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Ruční pracovní světla Použijte spínač pro ruční pracovní světla pro ovládání 

pracovních světel. Spínač má 3 polohy: 

 OFF (vypnuto) 

 Přední světla jsou zapnutá a zadní světla se 

zapnou automaticky při couvání 

Přední a zadní světla jsou zapnutá 

Automatická pracovní světla 

(doplňkové příslušenství) 

Pokud nastavíte pracovní světla na automatický 

režim, světla se automaticky zapnou při 

nedostatečném osvětlení pracovního prostředí. Pokud 

použijete pracovní světla v automatickém režimu, 

musíte i spínač pro ruční pracovní světla přepnout do 

polohy zapnuto. 

Indikátor výstražných světel 

(doplňkové příslušenství) 

Toto doplňkové tlačítko je nainstalováno na vozíku, 

pokud má vozík sadu silničních světel. Tímto 

tlačítkem zapnete výstražná světla. 

Stěrač čelního skla (doplňkové 

příslušenství) 

Použijte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí stěračů 

čelního skla. 

Stěrač zadního okna (doplňkové 

příslušenství) 

Použijte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí stěrače 

zadního okna. 

Vyhřívání zadního okna (doplňkové 

příslušenství) 

Použijte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí vyhřívání 

zadního okna. 

Vypínač světla na čtení (doplňkové 

příslušenství) 

Použijte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí světla na 

čtení. 

Konektor 12 V (doplňkové 

příslušenství) 

S konektorem 12 V můžete k vozíku připojit různá 

elektronická zařízení, jako je například nabíječka 

mobilního telefonu nebo elektrický zapalovač cigaret. 

Konektor 12 V je chráněný pojistkou 10 A. 

Klakson Stiskněte tlačítko, aby se ozval výstražný signál. 
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5.3.9 Panel displeje 

 

 

Obrázek 20. Přehled panelu displeje 

1. Tlačítko nouzového zastavení 

2. Klíčový spínač/startér 

3. Displejová ovládací tlačítka 

4. Displej vozíku 
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Tabulka 4. Řídicí funkce 

ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Tlačítko nouzového zastavení Stisknutím tlačítka nouzového zastavení 

odpojíte napájení vozíku. Otočte tlačítkem 

ve smyslu hodinových ručiček, aby se 

uvolnilo. 

Tlačítko nouzového zastavení použijte v 

následujících případech: 

 V případě zkratu nebo jiné elektrické 

poruchy. 

V případě nehody. 

Klíčový spínač/startér Klíčovým spínačem aktivujete elektrický 

systém vozíku. Možné polohy spínače: 

 0 = Napájení vypnuto (některá 

elektronická zařízení mohou být nadále 

napájena) 

 I = Napájení zapnuto, režim Eco 

 I = Napájení zapnuto, režim Pro (Více 

informací o provozních režimech 

naleznete v sekci 5.3.10) 

Otočením klíčovým spínačem proti směru 

hodinových ručiček deaktivujete elektrický 

systém vozíku. 

POZNÁMKA: Když hodláte opustit vozík, 

vyjměte klíče. 

 

Jako volitelné příslušenství je k dispozici 

startér s dotazem na PIN.  

Otočte startovacím spínačem ve smyslu 

hodinových ručiček, aby se zapnul elektrický 

systém vozíku. Na displeji vozíku se zobrazí 

dotaz na kód PIN. Otočte startovacím 

spínačem proti hodinových ručiček, aby se 

vypnul elektrický systém vozíku. 

Displejová ovládací tlačítka Použijte tato tlačítka pro zadání kódu PIN a 

pro navigaci nabídkami displeje vozíku. 

Informace o displeji vozíku a ovládacích 

tlačítkách displeje naleznete v sekci 5.3.11. 

Displej vozíku Informace o displeji vozíku naleznete v sekci 

5.3.11. 
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5.3.10 Provozní režimy vozíku 

Vozík může být provozován ve dvou provozních režimech: 

 Režim Eco 

Režim Eco je snadný provozní režim vozíku pro příležitostnou obsluhu vozíku, pro 

proškolování a dlouhé provozní směny vozíku. V režimu Eco vozík nereaguje 

okamžitě na náhlé vstupy od obsluhy vozíku a pohyb vozíku je tak plynulejší. V 

režimu Eco je provoz vozíku ekonomičtější než v režimu Pro. 

 Režim Pro 

Režim Pro je profesionální režim ovládání vozíku pro zkušené řidiče vozíků. V 

režimu Pro vozík reaguje na vstupy obsluhy vozíku rychleji než v režimu Eco. 

Zkušená obsluha dokáže vozík v režimu Pro provozovat účinněji. 

Pro volbu provozního režimu použijte klíčový spínač/startér, viz Obrázek 21. 

 

Obrázek 21. Provozní režimy vozíku 

1. OFF (vypnuto) 

2. Režim Eco 

3. Režim Pro 
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5.3.11 Displej vozíku 

 

 

Obrázek 22. Přehled displeje vozíku 

1. Displej vozíku 2. Displejová ovládací tlačítka 

 

POZNÁMKA: Vyčkejte po zapnutí napájení vozíku a před zahájením jízdy, dokud se 

na displeji vozíku nezobrazí hlavní náhled. 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 51 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

5.3.11.1 Displejová ovládací tlačítka 

 

Obrázek 23. Přehled displejových ovládacích tlačítek 

1. Prohlížení směrem nahoru / tlačítko kód 

PIN 1 

2. Prohlížení směrem doprava / tlačítko kód 

PIN 2 

3. Prohlížení směrem dolů / tlačítko kód 

PIN 3 

4. Prohlížení směrem doleva / tlačítko kód 

PIN 4 

5. Tlačítko Opustit / Esc 

6. Tlačítko Enter 
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5.3.11.2 Hlavní náhled displeje vozíku 

 

Obrázek 24. Hlavní náhled displeje vozíku 

1. Indikace stavu baterie 

2. Prostřední informační oblast 

3. Datum, čas nebo hlášení 

Za běžných provozních situacích je v hlavním náhledu displeje vozíku zobrazena  

 Indikace stavu baterie  

 Datum a čas 

 Centrální informační pole s rychlostí a ukazatelem směru jízdy. 

 

POZNÁMKA: Displej vozíku vypadá jinak, pokud máte na vozíku nainstalovaný 

ukazatel hmotnosti nákladu. 
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Ikony displeje vozíku 

Pokud displej vozíku zobrazuje hlášení, zobrazí se na displeji vozíku ikony. Ikony se liší 

podle typu hlášení. Jednotlivé ikony uvádí Tabulka 5. 

Tabulka 5. Ikony displeje vozíku 

IKONA POPIS 

 

Ikona alarmového hlášení 

 

Ikona výstražného hlášení 

 

Ikona informačního hlášení 

 

Ikona výstrahy údržby 

 

Ikona výstrahy teploty 

 

Ikona výstrahy nízké hladiny brzdové 

kapaliny 

 

Ikona pásu sedadla 

 

Ikona uvolnění svorky 

 

Ikona zamknutí svorky 

 

Ikona hydraulického zámku 
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Indikace pásu sedadla 

 

Obrázek 25. Ikona pásu sedadla 

Ikona pásu sedadla je znázorněna na displeji vozíku, když pás sedadla není zapnutý. 

   VAROVÁNÍ 

 

Než začnete vozík používat, zapněte si pás sedadla. Pás sedadla snižuje nebezpečí 

uvěznění mezi vozíkem a zemí v případě převrácení vozíku a nebezpečí pádu, zvláště v 

případech nenadálého zastavení. 

Indikace stavu baterie 

Indikace stavu baterie ukazuje úroveň vybití baterie. Pokud je úroveň vybití baterie mezi 

100-20 %, proužky baterie jsou zelené. Pokud úroveň vybití baterie klesne pod 20 %, 

indikace ukazuje dva proužky a jejich barva se změní na zelenou. Rovněž se zobrazí 

ikonka s vykřičníkem na žlutém pozadí v levém dolním rohu displeje vozíku, která 

indikuje nízký stav vybití baterie, viz Obrázek 26. Jakmile se indikace vybití baterie 

změní na žlutou, je třeba baterii dobít, jak nejdříve je to možné. 
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Obrázek 26. Nízká úroveň nabití baterie 

Pokud úroveň vybití baterie klesne pod 10%, indikace ukazuje pouze jeden proužek a 

barva stavu baterie se změní na červenou. Rovněž se zobrazí ikonka s vykřičníkem na 

červeném pozadí v levém dolním rohu displeje vozíku, viz Obrázek 27. Když se 

indikace stavu baterie změní na červenou, baterie je téměř prázdná a je nutno ji ihned 

dobít. 

 

POZNÁMKA: Když se indikace stavu baterie změní na červenou, vypne se funkce 

zvedání a omezí se provozní rychlost. Pro změnu výchozích nastavení kontaktujte 

servisní personál. 

 

Obrázek 27. Úroveň nabití baterie je téměř na nule 
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Prostřední informační oblast 

 

Obrázek 28. Přehled prostřední informační oblasti 

1. Indikace rychlosti 2. Indikace směru jízdy 

V normálním provozním stavu prostřední informační oblast zobrazuje indikaci rychlosti. 

Navíc je prostřednictvím dvou šipek na protilehlých stranách prostřední informační 

oblasti indikován směr jízdy vozíku. Pokud není nastaven směr jízdy, šipky blikají. 

Pokud směr jízdy nastaven je, šipka zvoleného směru jízdy je vybarvena neprůhlednou 

modrou barvou a šipka druhá zešediví. 

Ukazatel parkovací brzdy 

Ukazatel parkovací brzdy je zobrazen v levém dolním rohu displeje. Parkovací brzda se 

zapne automaticky, když vozík zastaví. 

 

Obrázek 29. Přehled ukazatele parkovací brzdy 
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Hlavní náhled displeje vozíku s funkcí svorky na kotouč papíru 

Pokud je vozík vybaven svorkou na kotouč papíru, ikona na levé straně displeje vozíku 

indikuje funkce svorky: 

 Když se svorka zavírá, na displeji vozíku není žádná ikona. 

 Když se svorka otevírá, objeví se na displeji vozíku ikona svorky s dvěma šipkami 

směřujícími ven, viz Obrázek 30. 

U vozíku vybaveného ruční opěrkou stiskněte tlačítko F2 a použijte páku uvolnění 

svorky pro otevření svorky. 

U vozíku vybaveného ručními pákami přepněte ruční páku do střední polohy a 

stiskněte uvolňovací tlačítko v horní části páky pro otevření svorky. 

 Systém neumožňuje otevírání svorky nesprávným způsobem. Pokusíte-li se otevřít 

svorku nesprávným způsobem, svorka se neotevře a na displeji vozíku se objeví 

ikona, která indikuje, že svorka je uzamčená, viz Obrázek 31.  

 

Obrázek 30. Hlavní náhled s ikonou otevření svorky na kotouč papíru 

 

Obrázek 31. Hlavní náhled s ikonou uzamčené svorky 
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Hlavní náhled s funkcí trakčního a hydraulického blokování  

Funkce hydraulického blokování je bezpečnostní funkce, která blokuje trakci a 

hydrauliku vozíku, pokud: 

 Spínač sedadla není aktivován, ale vozík se pohybuje. 

Ikona blokování trakce N je zobrazena ve středovém informačním poli. 

Pokud se spínač sedadla aktivuje a plynový pedál vrátí do neutrální polohy, pokračuje 

používání trakční funkce a na displeji vozíku nebude zobrazena ikona. 

 Spínač sedadla není aktivován a páka ruční opěrky/ruční páka je aktivní. 

Na displeji vozíku je zobrazena ikona hydraulického blokování. 

Pokud se spínač sedadla aktivuje a všechny hydraulické páky se vrátí do neutrální 

polohy, hydraulické funkce se vrátí do užívání a na displeji vozíku nebude zobrazena 

ikona. 

 

Obrázek 32. Hlavní náhled s funkcí hydraulického blokování 

Hlavní náhled displeje vozíku v situacích s informačním, výstražným a chybovým 

hlášením 

V případě, že se vyskytnou informační, výstražná nebo chybová hlášení, hlavní náhled 

displeje vozíku se změní aby zvýraznil důležité informace.  



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 59 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

Informační hlášení 

Informační hlášení dává pokyny obsluze vozíku v případech, v nichž vozík nepracuje 

předpokládaným způsobem. V případě, že se vyskytne informační hlášení, barva pruhů 

v hlavním náhledu se změní na modrou a v levém dolním rohu displeje vozíku se 

zobrazí informační ikona na modrém pozadí. Datum a čas jsou nahrazeny příslušným 

informačním hlášením. Viz Obrázek 33. 

 

Obrázek 33. Hlavní náhled s informačním hlášením 

Výstražné hlášení 

V případě, že se vyskytne výstražné hlášení, barva pruhů v hlavním náhledu se změní 

na žlutou a v levém dolním rohu displeje vozíku se ikonka na žlutém pozadí. Ikonka se 

různí podle typu výstražného hlášení, viz seznam ikonek v Tabulka 5. 

 

Obrázek 34. Hlavní náhled s výstražným hlášením 

Alarmové hlášení 

V případě, že se vyskytne alarmové hlášení, barva pruhů v hlavním náhledu a pozadí 

prostřední informační oblasti se změní na červenou a v levém dolním rohu displeje 
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vozíku se zobrazí ikonka vykřičníku na červeném pozadí. V prostřední informační 

oblasti je indikace rychlosti nahrazena příslušným alarmovým hlášením. 

V alarmovém hlášení: 

 První číslice udává(jí) zdroj chyby (30xxxx). 

 Písmeno uprostřed indikuje, že jde o alarm (xxAxxx). 

 Zbytek číslic udává vlastní kód chyby (xxx123). 

Datum a čas jsou nahrazeny příslušným alarmovým hlášením. Viz Obrázek 35. 

 

Obrázek 35. Hlavní náhled s alarmovým hlášením 

Fatální chyba nebo komunikační chyba 

Pokud displej vozíku detekuje fatální chybu (například poškozenou paměť), zobrazí se 

na displeji vozíku hlášení o fatální chybě. Viz Obrázek 36. V případě fatální chyby se 

spojte se servisním personálem. 

 

Obrázek 36. Fatální chyba 
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V případě komunikačního problému s ovladačem vozidla se obsluze zobrazí hlášení o 

komunikační chybě. Viz Obrázek 37. V případě komunikační chyby se spojte se 

servisním personálem. 

 

Obrázek 37. Komunikační chyba 

Dotaz kód PIN (volitelný) 

Vozík lze nakonfigurovat do režimu dotazování na kód PIN. Režim dotazování na kód 

PIN vyžaduje, aby obsluha vozíku zadala kód PIN, než bude schopna vozík provozovat. 

Kód PIN má 5 číslic a číslice jsou od 1 do 4. Kód PIN se zadává do systému 

prostřednictvím Pohybových/PIN kód tlačítek, viz sekce 5.3.11.1. 

Systém kódů PIN vozíku umožňuje naprogramovat 10 různých kódů PIN. Za každý kód 

PIN lze nastavit jeden z předem naprogramovaných provozních režimů: Eco režim, Pro 

režim nebo nouzový režim. Více informací k provozním režimům naleznete v sekci 

5.3.10. Nouzový režim umožňuje pouze pomalou jízdu a zvedání vidlí. Zařízení pro 

zadávání kódu pin lze použít k zamezení provozování vozíku osobami, které neprošly 

školením pro obsluhu vozíku. Pokud se chcete dozvědět, jak naprogramovat nové kódy 

PIN, kontaktujte servisní personál. 

Tři předem naprogramované kódy PIN jsou: 

 Uživatelská práva 1, standardní slot 1, kód PIN = 14321. 

Toto je standardní provozní režim. 

 Uživatelská práva 2, standardní slot 2, kód PIN = 12341. 

Tento provozní režim umožňuje vozík provozovat pouze v provozním režimu Eco. 

 Uživatelská práva 3, standardní slot 3, kód PIN = 11111. 

Toto je nouzový režim: je umožněna pouze pomalá jízda a zvedání vidlí. 

Pokud se chcete dozvědět, jak naprogramovat nové kódy PIN, kontaktujte servisní 

personál. 
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Obrázek 38. Dotaz na kód PIN 

Spánkový režim 

Pokud je vozík nastaven, aby využíval spánkový režim, když je nečinný, zahrnují 

náhledy displeje vozíku také náhled spánkového režimu. 

Ve spánkovém režimu displej vozíku zobrazuje stav vybití baterie a provozní hodiny. Viz 

Obrázek 39. 

 

Obrázek 39. Spánkový režim 

Servisní režim 

Náhled servisního režimu se zobrazuje na displeji vozíku, když servisní personál během 

servisu vozík deaktivoval, a vozík nelze provozovat.  
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Obrázek 40. Servisní režim 

5.3.11.3 Hierarchie displejových nabídek vozíku 

 

Obrázek 41. Hierarchie displejových nabídek vozíku 
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Výběrový náhled 

Výběrový náhled umožňuje obsluze přístup k pokynům, prohlížet základní informace o 

stavu vozíku a upravovat jistá nastavení. 

Pro vstup do výběrového náhledu stiskněte v hlavním náhledu displeje vozíku tlačítko 

Enter. Pro návrat do hlavního náhledu stiskněte tlačítko Exit / Esc. 

 

Obrázek 42. Výběrový náhled 

1. Pokyny 

2. Informace o vozíku 

3. Nastavení data a času 

4. Nastavení jasu 

Výběrový náhled zobrazuje čtyři ikony: pokyny, informace o vozíku, nastavení data a 

času, a nastavení jasu. 

Pro přesun výběru z jedné ikony na jinou používejte tlačítka Pohyb vlevo/vpravo. Pro 

potvrzení výběru stiskněte tlačítko Enter. Pro návrat do hlavního náhledu stiskněte 

tlačítko Exit / Esc. 
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Náhled pokynů 

 

Obrázek 43. Náhled pokynů 

Náhled pokynů poskytuje obsluze vozíku pokyny. Procházejte stránky pomocí tlačítek 

Pohyb vlevo/vpravo. 

Náhled informací o vozíku 

 

Obrázek 44. Náhled informací o vozíku (strany 1-3) 
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Náhled informací o vozíku poskytuje informace o vozíku, jako jsou verze softwaru a 

hardwaru, data o používání a servisu a historii chyb. Procházejte stránky pomocí 

tlačítek Pohyb vlevo/vpravo.  

Strana servisních dat udává počet hodin zbývajících do další údržby. Pokud čas údržby 

již minul, před počtem hodin se zobrazí znaménko minus ukazující kolik hodin uplynulo 

od doby kdy se měla provést údržba. Strana servisních dat také ukazuje datum příští 

roční prohlídky. Pokud datum prohlídky již minulo, zobrazuje se datum ve žluté barvě. 

Nové datum roční prohlídky se nastavuje v nástroji TruckTool. Pokud se chcete 

dozvědět, jak nastavit datum, kontaktujte servisní personál.  

Historie chyb udává posledních 16 chyb, ke kterým došlo při provozu vozíku. Pro 

procházení historií chyb použijte tlačítka Pohyb nahoru/dolů. Nejnovější chyba je 

zobrazena v seznamu nahoře. Počet chybových kódů narůstá, i když se v systému 

opakuje stejná chyba několikrát za sebou. Když nastane nová chyba, v seznamu 

přibude nový řádek. 

Náhled nastavení jasu 

 

Obrázek 45. Náhled nastavení jasu 

V náhledu nastavení jasu může obsluha upravit jas displeje vozíku. Tlačítkem Pohyb 

vlevo/vpravo nastavíte jas. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Enter. Pokud chcete 

změny zrušit a opustit náhled nastavení jasu, stiskněte tlačítko Exit / Esc. 
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Náhled nastavení data a času 

 

Obrázek 46. Náhled nastavení data a času 

Datum a čas lze nastavovat po jednotlivých číslicích. Pro pohyb mezi jednotlivými 

číslicemi použijte tlačítka Pohyb vlevo/vpravo. Z poslední číslice času se výběr 

přesune na první číslici data a z poslední číslice data na první číslici času. 

Pro nastavení vybrané číslice použijte tlačítka Pohyb nahoru/dolů. 

5.3.12 Pedály 

Existují tři různé možnosti kombinace pedálů pro vozík: 

 Plynový pedál a brzdový pedál 

 Plynový pedál, pedál přítomnosti obsluhy a brzdový pedál 

 Duální pedál a brzdový pedál 

Kombinace pedálů jsou představeny níže. 
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5.3.12.1 Plynový pedál a brzdový pedál 

 

 

Obrázek 47. Přehled plynového pedálu a brzdového pedálu 

1. Plynový pedál 2. Brzdový pedál 

5.3.12.2 Plynový pedál, pedál přítomnosti obsluhy a brzdový pedál 

 

 

Obrázek 48. Přehled plynového pedálu, pedálu přítomnosti obsluhy a brzdového pedálu 

1. Plynový pedál 

2. Brzdový pedál 

3. Pedál přítomnosti obsluhy 
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5.3.12.3 Duální pedál a brzdový pedál  

 

 

Obrázek 49. Přehled duálního pedálu a brzdového pedálu 

1. Plynový pedál vpřed 

2. Plynový pedál vzad 

3. Brzdový pedál 
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5.3.12.4 Funkce pedálů 

Tabulka 6. Funkce pedálů 

ŘÍZENÍ POPIS FUNKCÍ 

Plynový pedál Plynový pedál ovládejte pravou nohou. Čím 

více plynový pedál sešlápnete, tím vyšší 

bude rychlost jízdy.  

POZNÁMKA: Zacházejte s plynovým 

pedálem jemně. 

Brzdový pedál Jemně sešlápněte brzdový pedál pro 

snížení rychlosti jízdy. Vozík je vybaven 

provozní brzdou, která je kombinací 

rekuperačního brzdného systému motoru a 

hydraulické mokré kotoučové brzdy.  

Provozní brzda zpomaluje vozík a dobíjí 

baterii v následujících případech: 

 Pokud je sešlápnut brzdový pedál. 

 Pokud je změněn směr jízdy. 

 Když je uvolněn plynový pedál. 

POZNÁMKA: Nacvičte si brzdění s 

nákladem a bez nákladu. 

Pedál přítomnosti obsluhy Aby šlo vozík provozovat, sešlápněte pedál 

přítomnosti obsluhy do provozní polohy. 

POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven 

pedálem přítomnosti obsluhy, nelze jej 

používat, pokud pedál přítomnosti obsluhy 

není sešlápnutý. 

Plynový pedál vpřed Plynový pedál vpřed ovládejte pravou 

nohou. Čím více plynový pedál sešlápnete, 

tím vyšší bude rychlost jízdy. Plynové 

pedály vpřed a vzad jsou mechanicky 

propojené, takže když jeden pedál 

sešlápnete, druhý se zvedne. 

Plynový pedál vzad Plynový pedál vzad ovládejte levou nohou. 

Čím více plynový pedál sešlápnete, tím 

vyšší bude rychlost jízdy. Plynové pedály 

vpřed a vzad jsou mechanicky propojené, 

takže když jeden pedál sešlápnete, druhý se 

zvedne. 
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5.3.13 Sedadlo obsluhy 

K dispozici jsou tři varianty sedadla: 

 MSG20 - Základní sedadlo, mechanické tlumení a nastavení hmotnosti, 20% 

redukce vibrací 

 MSG65 -Standardní sedadlo, ploché mechanické nůžkové tlumení a nastavení 

hmotnosti, 45% redukce vibrací  

 MSG75 - Vysokovýkonnostní sedadlo, ploché pneumatické nůžkové tlumení a 

nastavení hmotnosti, 55% redukce vibrací 

 
POZNÁMKA: Sedadlo MSG20 nelze vybrat do vozíku s kabinou. 

 

 

Obrázek 50. Přehled sedadla obsluhy 

1. MSG20 

2. MSG65 

3. MSG75 
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5.3.14 Motor, hydraulický systém a elektrický systém 

 

 

Obrázek 51. Přehled motoru, hydraulického systému a elektrického systému 

1. Elektrický panel 

2. Hydraulický systém 

3. Pohonná jednotka 
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5.3.14.1 Elektrický panel 

 

  

Obrázek 52. Přehled elektrického panelu 

1. Pojistková skříňka 

2. Ovladač čerpadla 

3. Ovladač tahu 

4. Ovladač tahu 

5. Hlavní stykač ovladačů motoru 

6. Ventilátor ovladače 

7. Relé klaksonu 

8. Relé inteligentní záložní signalizace 

9. Relé světla pro couvání 

10. Relé pracovního světla 

11. Hlavní stykač řídicích obvodů 

12. Sada silničních světel (doplňkové 

příslušenství) 

13. Ovládač vozidla 
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5.3.14.2 Hydraulický systém 

 

 

Obrázek 53. Přehled hydraulického systému 

1. Hydraulické čerpadlo 

2. Motor čerpadla 

3. Snímač tlaku (doplňkové příslušenství) 

4. Nádrž hydraulického oleje 

5. Snímač tlaku ve ventilovém bloku 

6. Naklápěcí válec 

7. Olejový chladič 
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5.3.14.3 Hnací náprava 

 

 

Obrázek 54. Přehled oddílu s motorem 

1. Převodovka pravá 

2. Převodovka levá 

3. Pravý motor pohonu 

4. Levý motor pohonu 

5. Ovládač provozní brzdy 

6. Ovládač parkovací brzdy 

7. Hallův snímač 

5.3.15 Zvedací vozík 

 

 

Obrázek 55. Přehled zvedacího vozíku 
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5.3.15.1 Integrovaný vozík bočního posuvu 

 

 

Obrázek 56. Přehled integrovaného vozíku bočního posuvu 

S integrovaným vozíkem bočního posuvu je možné vidle posunout o 100 mm vlevo 

nebo vpravo od střední polohy. Zabudování vozíku bočního posuvu minimalizuje ztrátu 

kapacity vozíku. 

5.3.16 Zaháknutý pojezd pro boční posuv 

 

 

Obrázek 57. Přehled zaháknutého pojezdu pro boční posuv 

Se zaháknutým pojezdem bočního posuvu je možné vidle posunout o 100 mm vlevo 

nebo vpravo od střední polohy. K montáži zaháknutého pojezdu bočního posuvu není 

třeba nic svařovat, vrtat ani připojovat.  
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5.3.16.1 Integrovaný polohovač vidlí s bočním posuvem 

 

 

Obrázek 58. Integrovaný polohovač vidlí s bočním posuvem 

S tímto zařízením obsluha vozíku může nastavovat rozpětí vidlí aniž by opustila vozík, a 

boční posuv vidlí. Rozevření vidlí je 120 mm - 790 mm (u modelů 3 a 3,5 tuny je to 

107mm - 827 mm). Rozsah bočního posuvu závisí na šířce rozevření vidlí. Integrace 

polohovače vidlí minimalizuje ztrátu kapacity vozíku a zlepšuje viditelnost z kabiny 

vozíku. 
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5.3.17 Zvedací rám 

 

 

Obrázek 59. Přehled zvedacího rámu 

1. Jednoduchý zvedací rám 

2. Dvojitý zvedací rám 

3. Trojitý zvedací rám 

Vozík může být vybaven jednoduchým zvedacím rámem, dvojitým zvedacím rámem 

nebo trojitým zvedacím rámem, v závislosti na funkčních potřebách pro vozík. 
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6 Sestavení a uvedení do provozu 

   VAROVÁNÍ 

 

Sestavení zvedacího rámu, uvedení vozíku do provozu a proškolení obsluhy smí být 

provedeno pouze personálem vyškoleným a autorizovaným výrobcem. 

Pro pokyny k sestavení zvedacího rámu viz odpovídající sekce servisního manuálu. 
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7 Baterie 

   VAROVÁNÍ 

 

Baterii vozíku vždy udržujte v čistotě a suchu, aby se předešlo bludným proudům. Když 

baterii čistíte, vždy dbejte pokynů výrobce. 

 

Jakákoliv kapalina z baterie musí být odebrána a zlikvidována předepsaným způsobem. 

Po vyčistění, opravte veškerá poškození izolace nádoby, aby se předešlo korozi a 

ujistěte se, že hodnota izolace je v souladu s normou  

EN 62485-3. 

 

Pokud je baterie vyřazena po delší dobu z provozu, ujistěte se, že je baterie plně nabitá a 

uskladněná v suchých prostorách, kde nemrzne. Při zvažování životnosti baterie je třeba 

vzít v úvahu dobu skladování. 

 

V případě závad baterie nebo nabíječky se ihned spojte s výrobcem. 

 

Když používáte mobilní baterie nebo nabíječky, vždy se ujistěte, že dodržujete aktuální 

normy, zákony, pravidla a nařízení platné v zemi užívání. 

U baterií v souladu se směrnicí ATEX 94/9 EC musí být při provozu dodržovány pokyny 

pro zachování odpovídající třídy ochrany (viz odpovídající certifikát). 

 

Baterie s tímto symbolem musí být recyklovány. 

Baterie neoznačené touto značkou se nevrací do procesu recyklace a musí být 

zlikvidovány jako nebezpečný odpad. 
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7.1 Bezpečnostní nařízení ohledně kyselinových olověných 

baterií 

 

Dbejte provozních pokynů k baterii a uložte je blízko baterie. 

Práce s bateriemi musí být vykonávána jedině odborným personálem! 

 

Když pracujete s bateriemi, používejte ochranné brýle a oblečení. 

Dbejte pravidel prevence nehod a norem EN 62485-3 a EN 50110-1. 

 

Zákaz kouření! 

Nevystavujte baterie otevřenému ohni, žhavým uhlíkům nebo jiskrám, protože tyto mohou 

způsobit výbuch baterie. 

 

Potřísnění očí nebo kůže kyselinou z baterie musí být ihned omyto vodou. 

V případě nehody ihned konzultujte lékaře! 

Oblečení kontaminované kyselinou musí být umyto vodou. 

 

Nebezpečí výbuchu a požáru, vyvarujte se zkratů! 

Kovové součásti baterie jsou vždy pod napětím. Na baterii neodkládejte nářadí ani jiné kovové 

předměty! 

 

Elektrolyt je vysoce žíravý. 

 

Baterie a články jsou těžké. 

Ujistěte se o bezpečné instalaci. Používejte výhradně vhodné vybavení, například zvedací 

zařízení v souladu s normou VDI 3616. 

 

Nebezpečné elektrické napětí! 

 

Dbejte nebezpečí, která mohou být způsobena bateriemi. 
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7.2 Údržba baterie 

7.2.1 Denní údržba 

Po každém vybíjení baterii nabijte. 

U baterií s cirkulací elektrolytu ke konci nabíjení změřte hladinu elektrolytu a v případě 

potřeby jej doplňte do stanovené hladiny deionizovanou vodou podle pokynů výrobce. 

Úroveň elektrolytu nesmí poklesnout pod zábranu proti vytečení, vršek separátoru nebo 

značku minimální hladiny. 

U baterií se senzory naplnění denně kontrolujte osvětlený displej. Pokud je displej 

zelený, hladina je v pořádku. Pokud displej bliká červenou barvou, hladina je příliš 

nízká. 

U baterií s plovákovým indikátorem ve víčku na doplňování vody se ujistěte, že bílý 

ukazatel se nachází na výšce okna. 

U baterií se standardními větracími víčky otevřete víčko a vizuálně zkontrolujte hladinu 

elektrolytu. 

Pokud bude hladina vody příliš nízká, doplňte na konci dobíjení demineralizovanou 

vodu. 

7.2.2 Týdenní údržba 

Po dobití vizuálně baterii zkontrolujte na jakékoliv známky nečistot nebo mechanického 

poškození součástí baterie. Zvláště hlídejte nabíjecí konektory a kabely baterie. Ve 

zvláštních případech, při dobíjení s křivkou s charakteristikou IU musí být rovněž 

provedeno vyrovnávací nabíjení. 

7.2.3 Měsíční údržba 

Na konci nabíjení zapněte nabíječku a změřte a zaznamenejte napětí všech článků 

nebo bloků baterií. 

Poté co bylo dobíjení dokončeno, změřte a zaznamenejte hustotu elektrolytu, teplotu 

elektrolytu a hladinu naplnění (když se používají senzory hladiny naplnění) všech 

článků. Pokud dojde k jakýmkoliv významným změnám ve srovnání s dřívějšími 

měřeními nebo rozdílům mezi články nebo bloky baterie, baterii plně nabijte a nechte ji 

minimálně dvě hodiny v klidu. Pokud problém přetrvává, spojte se s výrobcem baterie. 

Než se s výrobcem baterie spojíte, změřte a zaznamenejte: 

 Celkové napětí 

 Napětí na článek 

 Pokud jsou naměřené hodnoty napětí nesourodé, rovněž změřte hustotu elektrolytu 

každého článku. 
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7.2.4 Roční údržba 

Izolační odpor vozíku a baterie se měří v souladu s normou EN 1175-1 nejméně jednou 

ročně. Izolační odpor odpojené, naplněné a dobité trakční baterie namontované na 

vozíku musí být nejméně 50 Ω, vynásobeno jmenovitým napětím systému vozíku mezi 

živými částmi a rámem vozíku.  

U baterií vybavených systémem cirkulace elektrolytu zkontrolujte filtr vzduchové pumpy 

a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte. Je možné, že filtr bude nutno vyměnit 

dřív než se čeká, když nedochází k žádným únikům ve vzduchových potrubích, ale z 

nějakého důvodu je rozsvícený signál závady systému míchání vzduchu na nabíječce 

nebo baterii (na DC vzdušné pumpě nebo dálkovém signálu). 

Během roční údržby rovněž zkontrolujte správný chod vzduchové pumpy. 

7.2.5 Obecná údržba 

Baterii vždy udržujte v čistotě a suchu, aby se předešlo bludným proudům. Čistěte 

baterii v souladu s postupy spolku ZVEI, viz sekci 7.2.8. 

Pokud se na podložce baterie nachází kapalina, odstraňte ji a dodržujte schválený 

postup k likvidaci. Po vyčištění podložky můžete opravit poškození izolace. Ujistěte se, 

že hodnota izolace odpovídá normě EN 62485-3 a podložku nepoškodíte korozí. Pokud 

bude třeba vyjmout články, spojte se s výrobcem baterie. 

7.2.6 Uskladnění  

Pokud baterii nebudete delší dobu používat, ujistěte se, že: 

 Baterie je plně dobita. 

 Sklad je suchý a nemrzne v něm. 

Abyste měli jistotu, že baterie je vždy připravena k provozu, můžete zvolit jeden z těchto 

postupů pro dobití: 

 Každý měsíc provádějte vyrovnávací nabíjení. 

 Provádějte plovoucí dobíjení při dobíjecím napětí 2,23 V × počet článků. 

Když budete přemýšlet o životnosti baterie, počítejte čas uskladnění. 

7.2.7 Poruchy 

V případě závad baterie nebo nabíječky se ihned spojte s výrobcem. 

7.2.8 Jak čistit baterie 

Následující pokyny odpovídají správným postupům spolku ZVEI. 

Je důležité udržovat baterii v čistotě. Čistá baterie:  
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 Může předejít úrazům. 

 Se hůře poškodí. 

 Se hůře poškodí korozí nebo bludnými proudy. 

 Nabízí dlouhou životnost. 

Izolační odpor odpojené, naplněné a dobité trakční baterie namontované na vozíku 

musí být nejméně 50 Ω, vynásobeno jmenovitým napětím systému vozíku mezi živými 

částmi a rámem vozíku v souladu s normou EN 1175-1. 

Prach na bateriích může způsobovat bludné proudy, které mohou vést k samovolnému 

vybití baterie. V případě výraznějšího toku bludných proudů může dojít ke vzniku jiskry 

a následné explozi uvolněného plynu. 

Obecné pokyny pro údržbu baterie: 

 Používejte ochranu očí a ochranný oděv. 

Ujistěte se, že povrchový odpor vaší bezpečnostní obuvi, bot a rukavic činí ≤ 108 Ω 

a nedochází tak k hromadění statické elektřiny. 

 Nepoužívejte k čištění baterie suché čisticí hadříky. 

Pokyny ke správnému čištění trakční baterie vozíku: 

 Před vyčištěním baterie vyjměte baterii z vozíku. 

 Ujistěte se, že jste zachytili vodu z oplachu, která obsahuje elektrolyt, a zlikvidujte 

správným způsobem. 

Při likvidaci vody s použitým elektrolytem nebo vody z oplachu se řiďte pokyny k 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pokyny k prevenci úrazů a správné likvidaci 

vody a odpadu. 

 Neodstraňuje ani neotevírejte víčka článků. Viz pokyny výrobce. 

 Čistěte plastové části baterie, zejména pouzdra článků, čisticím hadříkem a čistou 

vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky. 

 Po vyčištění baterie baterii osušte stlačeným vzduchem nebo vlhkým antistatickým 

čisticím hadříkem (např. bavlněným). Baterii můžete rovněž vyčistit jiným správným 

způsobem. 

 Pokud se na podložce baterie nachází kapalina, odstraňte ji odsáním a dodržujte 

schválený postup k likvidaci. Podrobnosti naleznete v normě EN 62485-3 a 

informačním letáku spolku ZVEI Bezpečnostní opatření pro manipulaci s 

elektrolytem u kyselinových olověných baterií. 

 Trakční baterii vozíku můžete také čistit vysokotlakým čisticím zařízením. Viz 

pokyny k vysokotlakému čisticímu zařízení. 

Pokyny k prevenci poškození plastových částí baterií: 

 Ujistěte se, že nepoškozujete plastové části baterií, jako např. víčka, izolaci 

propojení článků a další konektory. 
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 Před vyčištěním baterie přitáhněte dolů konektory mezi články nebo je pevně 

přitlačte. 

 Ujistěte se, konektory jsou ve správné poloze a jsou zavřené. 

 Nepoužívejte čisticí prostředky. 

 Maximální povolená teplota, kterou lze nastavit pro vysokotlaké čisticí zařízení, činí 

140ºC. 

Tím pádem budete mít jistotu, že 30 cm za tryskou nebude teplota vyšší než 60ºC. 

 Ujistěte se, že vzdálenost mezi tryskou vysokotlakého čisticího zařízení a baterií je 

minimálně 30 cm. 

 Ujistěte se, že maximální provozní tlak činí maximálně 50 barů. 

 Čistěte pravidelně větší plochy baterie, aby se baterie nepřehřívala. 

 Nenechávejte trysku stříkat na jedno místo déle než 3 sekundy. 

 Po vyčištění baterie baterii osušte stlačeným vzduchem nebo vlhkým antistatickým 

čisticím hadříkem (např. bavlněným). Baterii můžete rovněž vyčistit jiným správným 

způsobem. 

 Nepoužívejte vzduchové ohřívače s otevřeným plamenem nebo žhavicími dráty. 

 Ujistěte se, že povrchová teplota baterie nepřesahuje 60ºC. 

 Pokud se na podložce baterie nachází kapalina, odstraňte ji odsáním a dodržujte 

schválený postup k likvidaci. Podrobnosti naleznete v normě EN 62485-3 a 

informačním letáku spolku ZVEI Bezpečnostní opatření pro manipulaci s 

elektrolytem u kyselinových olověných baterií. 

7.3 Požadavky na místa dobíjení baterií 

Místa dobíjení baterií musí být v souladu s normou EN 62485-3. 

 Místo dobíjení musí být jasně vymezeno trvalým označením na podlaze. Podlahová 

krytina musí být odolná a vykazovat odpor k zemi nad 100 MΩ, aby nedocházelo ke 

vzniku jisker v důsledku elektrostatického vybití. 

 Mezi místem dobíjení a materiály, které mohou představovat nebezpečí, jako 

hořlaviny nebo výbušniny, musí být přiměřený rozestup. 

 S výjimkou nezbytné údržby nebo oprav nesmí být místo dobíjení vystaveno 

žádným zdrojům zážehu, jako jiskrám nebo zdrojům vysokých teplot. Výjimku tvoří 

situace, kdy se pro práci na baterii vyžaduje použití vysokoteplotního zařízení. Toto 

zařízení musí ovládat vyškolený a pověřený personál, který učiní všechna nutná 

preventivní opatření. 

 Při práce s bateriemi je důležité zabránit elektrostatickému vybití. Ujistěte se, že 

nenosíte oděv ani obuv, která by umožňovala hromadění elektrostatického náboje. 

Savé utěrky na čistění baterií musí být antistatické a navlhčené jedině vodou bez 

čistících prostředků. 

 Když se baterie dobíjí nebo je v údržbě, na stranách vozíku, které vyžadují přístup, 

musí být nejméně 0,8 m široký volný prostor. 
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 Při dobíjení baterií ve vozíku nebo mimo vozík musí být splněny požadavky 

EN 62485-3 oddíl 6. 

 Nabíječka a další zařízení v prostoru nabíjení baterie, např. zařízení pro výměnu 

baterie, je třeba instalovat způsobem, kterým nedojde k poškození baterie, když se 

vozík pohne. 

 Místo dobíjení nesmí být vystaveno riziku padajících předmětů, kapající vody nebo 

jiných kapalin, které by mohly unikat z poškozeného potrubí. 

 Pokud používáte zařízení k výměně baterie, musí být být toto zařízení vhodné pro 

používané podložky baterie a hmotnost. Kontrolujte pravidelně, zda není zařízení 

pro výměnu baterie poškozeno. Výměnu baterie musí provádět personál, který je 

vyškolený do manipulace s těžkými břemeny. Doporučujeme provádět výměnu 

baterií z boku pomocí certifikovaného podpěrného zařízení. Zminimalizujete tím 

riziko převrácení baterie a rozdrcení nebo poškození jiného zařízení. 

 Místo dobíjení musí být vybaveno příslušnými výstražnými cedulemi: 

 Dbejte pokynů 

 Nebezpečí baterie 

 nebezpečné napětí 

 Vysoce žíravý elektrolyt 

  Používejte ochranný oděv a brýle 

 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm 

 Nebezpečí výbuchu. 

 Místo dobíjení musí být vybaveno protipožárními prostředky. 

 Demontáž a likvidace baterií musí probíhat podle platných místních nařízení a smí 

je provádět pouze kvalifikovaný personál. 
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7.4 Nabijte baterii 

 

 

Obrázek 60. Přehled konektorů 

1. Konektor nabíječky 

2. Konektor vozíku 

3. Konektor baterie 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Ujistěte se, že model nabíječky je správný (správný typ baterie a napětí), a že baterie je 

dostatečně odvětrávána. 

 

Než začnete nabíjet baterii, otevřete kryt baterie a nechte jej otevřený, dokud nebude 

baterie nabitá. Pokyny o tom, jak otevřít kryt baterie naleznete v sekci 10.9.1.5. 
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1. Zaparkujte vozík na vyhrazeném dobíjecím místě. 

2. Dejte napájení vozíku po polohy 

VYP (OFF). 

3. Ujistěte se, že nabíječka je vypnutá. 

 

4. Otevřete dvířka baterie, viz sekce 10.9.1.4. 

5. Odpojte konektor baterie od 

konektoru vozíku. 

 

6. Připojte konektor baterie ke 

konektoru nabíječky. 

 

7. Nastavte nabíječku do polohy ZAP 

(ON). 
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Po nabití: 

1. Nastavte nabíječku do polohy VYP 

(OFF). 

 

2. Odpojte konektor baterie od 

konektoru nabíječky. Držte 

konektory a netahejte za kabely. 

 

3. Zkontrolujte baterii podle pokynů pro údržbu baterie výrobce. 

4. Připojte konektor baterie ke 

konektoru vozíku. Ujistěte se, že 

kabely baterie jsou zcela bezpečně 

uvnitř rámu vozíku. 

 

5. Zavřete dvířka baterie. 

 

   VAROVÁNÍ 

 

Nenechávejte kabely baterie mimo vozík. Kabely by se mohly poškodit, čímž by vzniklo 

vážné nebezpečí požáru! 
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7.5 Změřte hustotu elektrolytu baterie 

Změřte měrnou hmotnost vody baterie podle pokynů výrobce. Měrná hmotnost kyseliny 

plně nabité baterie je 1,28 až 1,30 při +30 °C. Hustota činí: 

 1,24, když je baterie dobitá z 3/4. 

 1,20, když je baterie dobitá z 1/2. 

 1,16, když je baterie dobitá z 1/4. 

 1,15, když je baterie prázdná. Baterii ihned dobijte. 

7.6 Získání nové baterie 

Při získávání baterie pro vozík vezměte v úvahu následující sekce normy 

EN 1175-1+A1: 

 5.1 Baterie pro pohon (zahrnuje požadavky na ochranný kryt pouzdra baterie, 

odvětrávání a ošetření vnitřního povrchu) 

 7.4 Minimální značení (zahrnuje požadavky na štítek baterie vozíku). 

Štítek baterie musí udávat minimálně následující informace: 

 Výrobce 

 Typ 

 Sériové číslo 

 Jmenovité napětí 

 Kapacita (Ah / 5h) 

 Servisní hmotnost. 
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7.7 Výměna baterie 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Když baterii vyměňujete, vždy dbejte pokynů výrobce. 

 

Když baterii vyměňujete, vyměňte ji za baterii podobných rozměrů a o podobné 

hmotnosti, aby se zachovala stabilita a brzdné vlastnosti vozíku. Minimální hmotnost 

baterie je udána na identifikačním štítku vozíku. 

 

Když instalujete baterii, používejte vhodné nástroje pro přesun, připojování a bezpečné 

připevnění baterie. Na horní část odkrytých baterií nepokládejte žádné nářadí ani jiné 

kovové předměty. 

 

Ujistěte se, že je nosnost používaného zvedacího zařízení dostatečná. Když pro zvedání 

baterie využíváte zvedací zařízení, na vršek baterie umístěte nevodivou desku, aby se 

předešlo nebezpečí zkratu. Toto není nutné pokud je zvedací zařízení dostatečně 

izolováno a je vybaveno rozdělovačem, nebo pokud jsou vývody pólů a kombinace 

článků plně chráněny. 

Existují 2 alternativní možnosti výměny baterie vozíku: standardní výměna baterie a 

výměna baterie z boku. Více informací o výměně baterie z boku naleznete v sekci 

12.15. 
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7.7.1 Výměna baterie se standardním zařízením 

 

 

Obrázek 61. Přehled standardní výměny baterie 

1. Konektor baterie 

2. Zařízení zajištění baterie 

3. Baterie 

Při výměně baterie se standardním zařízením: 

 

POZNÁMKA: Pokud máte vozík s kabinou, musíte otevřít střešní kryt (viz oddíl 

10.9.2.1) a zadní okno (viz oddíl 8.2.7) a teprve potom můžete vyměnit baterii. 

 

1. Otevřete dvířka baterie, viz sekci 10.9.1.4. 

2. Otevřete kryt baterie, viz sekce 10.9.1.5. 

3. Odpojte konektor baterie. 
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4. Zatlačte vpřed podél osy zařízení 

zajištění baterie.  

POZNÁMKA: Neotáčejte rukojetí. 

 

5. K baterii připevněte 4 zvedací háky 

(velikost 6). Všimněte si správné 

délky zvedacího řetězu. 

POZNÁMKA: Ujistěte se, že 

používáte správné zvedací zařízení 

a dodržujete bezpečnostní pokyny 

výrobce zvedacího zařízení. 

 

6. Vyjměte baterii. 

 

7. Vložte novou baterii do vozíku. 

8. Připojte konektor baterie. 

9. Zaveďte kabel baterie, viz sekci 7.7.2.  
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10. Otočením rukojeti zavřete zařízení 

zajištění baterie. 

 

11. Zavřete dvířka baterie. 

12. Zavřete kryt baterie. 

7.7.2 Vedení kabelu baterie 

Kabel baterie musíte vést tak, aby se nevklínil mezi zámek dvířek baterie. 

Veďte kabel baterie po straně baterie a přes vedení kabelu, viz Obrázek 62. 

 

Obrázek 62. Vedení kabelu baterie 
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7.7.3 Výměna baterie z boku 

Pokud máte vozík s výměnou baterie z boku, potřebujete pro výměnu baterie podložku 

baterie nebo rolovací pojezd, viz Obrázek 63. Pro výměnu baterie můžete i použít 

nářadí pro výměnu baterie z boku, viz sekce 12.15. 

 

Obrázek 63. Podložka baterie a rolovací pojezd baterie 

1. Rolovací pojezd baterie 2. Podložka baterie 
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8 Před provozem 

8.1 Denní údržba před provozem 

Každodenní údržba je pro provoz vozíku zásadní. Denní údržbu provádějte před 

zahájením provozu vždy důsledně. Seznam denních úkonů údržby naleznete v sekci 

10.2. 

Denní údržbu mohou rovněž provádět osoby bez profesionálního vyškolení na údržbu 

vozíků. 

8.2 Nastavení v kabině obsluhy 

Před zahájením provozu vozíku nastavte v kabině obsluhy vše tak, aby byla poloha 

obsluhy ergonomická a práce pohodlná. 

8.2.1 Držák na manuál 

Držák na manuál lze použít na bezpečné uložení manuálu v blízkosti obsluhy. 

 

Obrázek 64. Přehled držáku na manuál 
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8.2.2 Otevřete držák na manuál 

Pro otevření držáky na manuál: 

1. Otevřete nahoru kryt držáku 

manuálu. 

 

8.2.3 Nastavení ruční opěrky 

 

 

Obrázek 65. Přehled nastavení ruční opěrky 

1. Ruční opěrka 

2. Tlačítko nastavení vzdálenosti ruční 

opěrky 

3. Madlo nastavení výšky ruční opěrky 

 
POZNÁMKA: Než začnete vozík používat, ujistěte se, že ruční opěrka je zajištěná. 
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8.2.3.1 Nastavení vzdálenosti ruční opěrky 

1. Pro uvolnění zajištění ruční opěrky 

držte stisknuté tlačítko nastavení 

vzdálenosti ruční opěrky. 

2. Nastavte opěrku do žádoucí polohy. 

 

3. Uvolněte tlačítko nastavení ruční opěrky, čímž se opěrka zajistí v dané poloze. 

8.2.3.2 Nastavení výšky ruční opěrky 

1. Otočte madlem nastavení výšky ve 

směru otáčení hodinových ručiček, 

aby se uvolnil zámek ruční opěrky. 

2. Nastavte opěrku do žádoucí polohy. 

 

3. Otočte madlem nastavení výšky proti směru otáčení hodinových ručiček, aby se 

ruční opěrka zajistila v dané poloze. 
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8.2.4 Nastavení sedadla obsluhy 

 

 

Obrázek 66. Přehled nastavení sedadla obsluhy 

1. Madlo nastavení hmotnosti 

2. Madlo nastavení opěradla 

3. Madlo nastavení vzdálenosti 

4. Nastavení bederní opěrky 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Než začnete poprvé provozovat vozík, nezapomeňte odstranit ze sedadla obsluhy 

ochrannou fólii. Vozík by mohl být poškozen elektrostatickým výbojem (ESD), ke 

kterému může dojít pokud by se vozík provozoval se sedadlem obsluhy pokrytém fólií. 

8.2.4.1 Nastavení pérování sedadla obsluhy v závislosti na hmotnosti 

obsluhy 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Než začnete provozovat vozík, ujistěte se, že je sedadlo obsluhy správně nastaveno, aby 

se předešlo zranění a poškození sedadla obsluhy. 

 

Aby se předešlo zranění, neupravujte nastavení sedadla během provozu vozíku. 
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Pérování sedadla nastavte, zatímco sedíte na sedadle obsluhy: 

1. Vyklopte madlo pro nastavení 

hmotnosti. 

 

2. Pohněte madlem nastavení 

hmotnosti nahoru nebo dolů. 

 

3. Mezi stupni nastavení vraťte madlo 

nastavení hmotnosti do středové 

polohy. 

 

4. Podívejte se na indikaci nastavení 

hmotnosti na přední straně sedadla. 

Když je šipka ve středové poloze, 

sedadlo je nastaveno správně. 

 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 101 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

5. Madlo nastavení hmotnosti zaklopte. 

 

 

POZNÁMKA: Pokud máte ve vozíku sedadlo MSG75, bude madlo nastavení 

hmotnosti jiné než madlo uvedené na obrázku. Pro nastavení pérování sedadla 

podle hmotnosti obsluhy vozíku u sedadla MSG75 tiskněte nebo zvedejte madlo 

nastavení hmotnosti, dokud se šipka nedostane do střední polohy. 

8.2.4.2 Nastavení opěradla 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Aby se předešlo zranění, neupravujte nastavení sedadla během provozu vozíku. 

Rozsah nastavení opěradla je -5°...+30°. Rozsah nastavení má 15 kroků po 2,5°. 

Pro nastavení opěradla: 

1. Pro uvolnění opěradla zvedněte 

zajišťovací madlo opěradla. 

2. Nastavte opěradlo. 

 

3. Pokud je opěradlo nastaveno, dejte zajišťovací madlo opěradla do zajišťovací 

polohy. 
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8.2.4.3 Nastavení vzdálenosti sedadla 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Aby se předešlo zranění, neupravujte nastavení sedadla během provozu vozíku. 

 

1. Pro uvolnění sedadla obsluhy 

zatáhněte za madlo nastavení 

vzdálenosti vzhůru. 

2. Posuňte sedadlo obsluhy dopředu 

nebo dozadu. 

 

3. Po nastavení sedadla pohněte madlem nastavení vzdálenosti do zajišťovací 

polohy. 

8.2.4.4 Nastavení bederní opěrky 

Otáčejte knoflíkem nastavení nahoru pro nastavení horní části polstrování, nebo 

otáčejte knoflíkem dolů pro nastavení dolní části polstrování. 

8.2.5 Pás sedadla 

Než začnete vozík používat, musíte si zapnout pás sedadla. Pro zapnutí pásu sedadla: 

1. Sedněte si do sedadla obsluhy. 

2. Dejte napájení vozíku po polohy ZAP (ON). 

3. Zapněte si pás sedadla. 

Tímto určeným pořadí kroků pro zapnutí pásu zajistíte použití pásu vždy při provozu 

vozíku. Pořadí je povinné pro vozíky s duálním pedálem, vozík však můžete 

naprogramovat na používání pořadí kroků pro zapnutí pásu sedadla se všemi 

kombinacemi pedálu. 
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   VAROVÁNÍ 

 

Než začnete vozík používat, zapněte si pás sedadla. Pás sedadla snižuje nebezpečí 

uvěznění mezi vozíkem a zemí v případě převrácení vozíku a nebezpečí pádu, zvláště v 

případech nenadálého zastavení. 

 

1. Plynule přetáhněte pás přes svou 

pánev. 

 

2. Pokud to bude nutné, pás sedadla seřiďte. 

3. Zasuňte přezku do spony tak, aby se 

zacvakla. 

 

4. Pro uvolnění pásu stiskněte červené 

tlačítko na sponě. 
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8.2.6 Nastavení volantu 

 

 

Obrázek 67. Přehled madla nastavení volantu 

1. Zatáhněte za madlo nastavení 

volantu. 

 

2. Nastavte volant. 

 

3. Uvolněte madlo nastavení volantu. 
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8.2.7 Otevření zadního okna 

 

Obrázek 68. Přehled zadního okna 

Pro otevření zadního okna: 

1. Otočte rukojetí. 

 

2. Nadzvedněte okno. 
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S plynovými pružinami můžete otevřené okno zarazit v otevřené poloze, viz Obrázek 

69. 

 

Obrázek 69. Zadní okno zaražené v otevření poloze 
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8.2.8 Otevření bočního okna 

Boční okna vozíku lze otevřít nebo zamknout v zavřené poloze. 

 

Obrázek 70. Přehled zamykací páčky bočního okna 

 Pokud chcete okno otevřít, zatlačte na zamykací páčku bočního okna a posuňte 

okno do otevřené polohy. 

 Pokud chcete okno zamknout v zavřené poloze, posuňte zamykací páčku okna do 

zamknuté polohy. 
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8.2.9 Nastavení topení 

 

Obrázek 71. Přehled topení 

1. Páčka nastavení rychlosti 

2. Páčka nastavení topení 

3. Difuzéry 

Nastavovacími páčkami a difuzéry můžete nastavit teplotu vzduchu a směr jeho 

proudění. 
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9 Provozní pokyny 

9.1 Jak vozík provozovat 

9.1.1 Jak vstupovat do kabiny obsluhy a vystupovat z kabiny obsluhy 

Přístup do kabiny obsluhy je jednoduchý a ergonomický. Usnadňuje vstup do kabiny a 

výstup z kabiny, a snižuje množství zbytečných pohybů obsluhy. 

 

Obrázek 72. Jak vstupovat do kabiny obsluhy a vystupovat z kabiny obsluhy 

Pro vstup do kabiny obsluhy levou rukou uchopte držadlo, pravou ruku položte na 

sedadlo obsluhy a levou nohou stoupněte na schůdek. Vytáhněte se nahoru a posaďte 

se na sedadlo obsluhy (viz Obrázek 72). 

Pro vystoupení z kabiny obsluhy levou rukou uchopte držadlo, zvedněte se ze sedadla 

obsluhy, pravou ruku položte na sedadlo obsluhy a levou nohu spusťte na schůdek. 

Vystupujte z kabiny pozpátku. Stoupněte na zem nejdříve pravou nohou (viz Obrázek 

72). 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Neseskakujte ani nesklouzávejte. Nebezpečí zranění nohou!  
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   VAROVÁNÍ 

 

Nedržte se volantu při vstupování do kabiny obsluhy nebo vystupování z ní! Pokud se 

volant pohybuje, můžete ztratit rovnováhu. 

 

Při vstupování do kabiny obsluhy nebo vystupování z ní spouštějte své tělo opatrně, 

abyste se neuhodili o nadhlavní ochranný kryt! 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Při vstupování do kabiny obsluhy nebo vystupování dávejte vždy pozor na své 

postavení! 

 

Používejte vhodnou obuv, abyste zabránili uklouznutí. 

 

Než vstoupíte do kabiny obsluhy, ujistěte se, že na obuvi nemáte olej. 

 

Ujistěte se, že máte čisté a suché ruce, abyste zabránili jejich proklouznutí, když se 

chytnete držadla. 
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9.1.2 Únikové východy 

V případě nouze opusťte vozík dveřmi pro obsluhu. Pokud nelze dveře pro obsluhu 

použít, opusťte vozík zadním oknem nebo bočními dveřmi. Viz únikové východy v sekci 

Obrázek 73. Pokyny k tomu, jak otevřít zadní okno, naleznete v sekci 8.2.7. 

Zadní okno je označeno značkou nouzového východu, viz Obrázek 3 a PŘÍLOHA A. 

 

Obrázek 73. Únikové východy 

9.1.3 Provozní poloha 

Pro provoz vozíku: 

 Si sedněte do sedadla obsluhy. 

 Zapnutí pásu sedadla je uvedeno v sekci 8.2.5. 

 Oběma rukama držte kouli volantu. 

 Páky ruční opěrky nebo ruční páky ovládejte pravou rukou. Když páky nepoužíváte, 

vraťte pravou ruku na volant. 

Způsob ovládání pedálů závisí na kombinaci pedálů na vašem vozíku. 

Plynový pedál a brzdový pedál: 

 Plynový pedál a brzdový pedál ovládejte pravou nohou. 

 Vozík lze nastavit na automatické zpomalování, když uvolníte plynový pedál. Pro 

změnu nastavení kontaktujte servisní personál. 
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Plynový pedál, brzdový pedál a pedál přítomnosti obsluhy: 

 Položte svou levou nohu na pedál přítomnosti obsluhy. Pro provoz vozíku musí být 

sešlápnutý pedál přítomnosti obsluhy. 

 Plynový pedál a brzdový pedál ovládejte pravou nohou. 

 Vozík lze nastavit na automatické zpomalování, když uvolníte plynový pedál. Pro 

změnu nastavení kontaktujte servisní personál. 

 

POZNÁMKA: Pokud je váš vozík vybaven pedálem přítomnosti obsluhy, pro provoz 

vozíku musíte tento pedál sešlápnout. 

Duální pedál a brzdový pedál: 

 Plynový pedál pro jízdu vpřed ovládejte pravou nohou. 

 Plynový pedál pro jízdu vzad ovládejte levou nohou. 

 Pro zpomalení můžete 

 zvednout nohu z plynových pedálů.  

 stlačit brzdový pedál. 

 stlačit plynový pedál opačného směru během pohybu vozíku (obrácené 

brzdění). 

 

POZNÁMKA: Pravé a levé plynové pedály jsou mechanicky propojené, takže když 

jeden pedál sešlápnete, druhý se zvedne. 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Než začnete vozík používat, zapněte si pás sedadla. Pás sedadla snižuje nebezpečí 

uvěznění mezi vozíkem a zemí v případě převrácení vozíku a nebezpečí pádu, zvláště v 

případech nenadálého zastavení. 

Za provozu vozíku držte své tělo vždy zcela uvnitř obrysů vozíku. Nastavte správně 

volant a sedadlo obsluhy, aby jste zajistili ergonomickou provozní polohu, viz Obrázek 

74. Pokyny jak nastavit volant a sedadlo obsluhy naleznete v sekci 8.2.3.2 a v sekci 

8.2.6. 
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Obrázek 74. Ergonomická provozní poloha 
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9.1.4 Směr jízdy 

Směr jízdy je dán následovně: 

 Jízda vpřed je jízda ve směru na stranu vidlí. 

 Jízda vzad je jízda ve směru na stranu protizávaží. 

 

Obrázek 75. Směr jízdy vpřed 

 
POZNÁMKA: Směr jízdy vpřed je stanoven v EN ISO 3691-1 Příloze A. 

9.2 Jak vozík aktivovat 

   VAROVÁNÍ 

 

Nikdy nepoužívejte vozík bez instalovaných krytů. 

 

Nepoužívejte vozík s kabinou, pokud jsou otevřeny dveře nebo střešní kryt. 

 

POZNÁMKA: Při startování vozíku se ujistěte, aby spínač výběru směru jízdy byl v 

neutrální poloze.  
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9.2.1 Aktivace vozíku pomocí kódu PIN 

Systém kódů PIN vozíku umožňuje naprogramovat 10 různých kódů PIN. Za každý kód 

PIN lze nastavit jeden z předem naprogramovaných provozních režimů: Eco režim, Pro 

režim nebo nouzový režim. Více informací k provozním režimům naleznete v sekci 

5.3.10. Nouzový režim umožňuje pouze pomalou jízdu a zvedání vidlí. Zařízení pro 

zadávání kódu pin lze použít k zamezení provozování vozíku osobami, které neprošly 

školením pro obsluhu vozíku. 

Tři předem naprogramované kódy PIN jsou: 

 Uživatelská práva 1, standardní slot 1, kód PIN = 14321. 

Toto je standardní provozní režim. 

 Uživatelská práva 2, standardní slot 2, kód PIN = 12341. 

Tento provozní režim umožňuje vozík provozovat pouze v provozním režimu Eco. 

 Uživatelská práva 3, standardní slot 3, kód PIN = 11111. 

Toto je nouzový režim: je umožněna pouze pomalá jízda a zvedání vidlí.  

Vozík pomocí kódu PIN aktivujte následně: 

1. Otočte startovacím spínačem do polohy ON (zapnuto). 

Displej vozíku zobrazuje dotaz na kód PIN, viz Obrázek 76. 

 

Obrázek 76. Přehled dotazu na kód PIN 

2. 5místný kód PIN zadejte pomocí tlačítek Pohyb/kód PIN a stiskněte tlačítko Enter. 

Pro zrušení zadání kódu PIN stiskněte tlačítko Exit / Esc. 

Pokud je zadaný kód PIN správný, vozík je aktivován a připraven k použití. 

Pokud zadaný kód PIN není naprogramovaný, displej vozíku se vrátí k dotazu na 

kód PIN a kód PIN lze zadat znovu. 
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POZNÁMKA: V případě nouze lze vozík vybavený zařízením pro zadávání kódu PIN 

provozovat při nízké rychlosti. Vozík vždy příjme bezpečnostní kód 11111. 

9.2.2 Dejte napájení vozíku po polohy VYP (OFF) 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nezastavujte vozík zprudka. Prudké zastavení může způsobit pád nákladu z vidlí nebo 

překlopení vozíku. 

1. Uvolněte plynový pedál. 

2. Zlehka sešlápněte brzdový pedál, dokud se vozík nezastaví. 

3. Nastavte spínač výběru směru jízdy do neutrální polohy. 

4. Dejte klíčový spínač/startér do polohy VYP (OFF). 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Vždy než vozík ponecháte bez dozoru, zaparkujte jej tak, aby nepřekážel, na bezpečném 

místě. Ujistěte se také, abyste spustili vidle dolů, přepnuli klíčový spínač/startér do 

polohy OFF (vypnuto) a nastavili spínač výběru směru jízdy do neutrální polohy. 

9.2.3 Naprogramování nového kódu PIN 

Pro naprogramování nových kódů PIN kontaktujte servisní personál. 

9.3 Brzdy 

9.3.1 Provozní brzda 

Vozík je vybaven provozní brzdou, která je kombinací rekuperačního brzdného systému 

motoru a hydraulické mokré kotoučové brzdy. Provozní brzda zpomaluje vozík a dobíjí 

baterii v následujících případech: 

 Pokud je sešlápnut brzdový pedál. 

 Pokud je změněn směr jízdy. 

 Když je uvolněn plynový pedál. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Než začnete s vozíkem pracovat, vyzkoušejte si brzdění s nákladem a bez nákladu na 

bezpečném místě. 
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9.3.2 Parkovací brzda 

Parkovací brzda je hydraulická mokrá kotoučová brzda, která se aktivuje automaticky, 

kdykoliv se vozík zastaví. 

9.4 Jak jet s vozíkem 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Před zahájením práce se ujistěte, že jste provedli každodenní údržbu vozíku, viz oddíl 

10.2.  

Pro provoz vozíku: 

1. Zapnutí pásu sedadla je uvedeno v sekci 8.2.5. 

2. Otočte klíčovým spínačem/startérem do polohy ON (zapnuto) a zadejte kód PIN, 

pokud je vyžadován. 

3. Pokud je váš vozík vybaven pedálem přítomnosti obsluhy, sešlápněte jej. 

4. Zvolte směr jízdy. 

5. Oběma rukama držte kouli volantu. 

6. Aby se vozík rozjel, stlačte lehce plynový pedál.  

Parkovací brzda se automaticky uvolní, jakmile se vozík dá do pohybu. 

7. Pro zpomalení zvedněte nohu z plynového pedálu.  

Pro prudší brzdění sešlápněte brzdový pedál. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Řiďte vozík plynule. Prudké pohyby volantem mohou způsobit nebezpečné situace, 

zejména při vysokých rychlostech jízdy. 

Předvídejte potenciálně nebezpečné situace, abyste se vyhnuli rizikům nehody nebo 

zranění. 

9.4.1 Rychlost 

Přizpůsobte rychlost dané situaci: 

 Vezměte v úvahu náklad, výhled, osoby na pracovišti a pracovní prostředí. 

 Na křižovatkách uliček nebo kdykoliv je zhoršený výhled, zpomalte. 

 Pokud je výhled nedostačující, přizvěte si na pomoc asistenta pro navádění. 
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   VAROVÁNÍ 

 

Neřízené zrychlení nebo brzdění, přílišná rychlost při zatáčení a rychlé a prudké zatáčení 

mohou převrátit náklad a způsobit nehodu. Za všech okolností provozujte vozík vždy 

tak, aby bylo možno bezpečně zastavit. 

9.4.2 Jak vozík zastavit 

Pro plynulé zastavení vozíku uvolněte plynový pedál a jemně sešlápněte brzdový pedál. 

Vozík nejprve zpomaluje elektricky. Když vozík úplně zastaví, automaticky se aktivuje 

hydraulická parkovací brzda. 

Pro prudké zastavení sešlápněte brzdový pedál až na doraz. Uvědomte si, že vozík pak 

zastaví velmi prudce! 

V případě nouze, jako je například požár, použijte tlačítko nouzového zastavení. 

Tlačítko nouzového zastavení vypne napájení vozíku. 

 

POZNÁMKA: Situaci, kdy je nutno zabrzdit a snížit rychlost předvídejte s 

dostatečným předstihem. 

9.4.3 Jak vozík zaparkovat 

Vždy než vozík ponecháte bez dozoru, zaparkujte jej tak, aby nepřekážel, na 

bezpečném místě. Ujistěte se také, abyste spustili vidle dolů, přepnuli klíčový 

spínač/startér do polohy OFF (vypnuto) a nastavili spínač výběru směru jízdy do 

neutrální polohy. 

Neparkujte ani neskládejte náklad před protipožárními dveřmi, hasicími přístroji, 

nouzovými východy apod. Neparkujte vozík na svažujícím se povrchu. 

9.5 Všeobecné provozní pokyny 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Než začnete vozík provozovat, procvičte si řízení a ovládání vozíku na bezpečném místě. 

 Na křížení tras a při otáčení s vozíkem jeďte pomalu. 

 Zacházejte s vozíkem zodpovědně a vždy ho udržujte pod kontrolou. 

 Vyvarujte se prudkých rozjezdů a zastavení. 

 Volant a brzdu ovládejte s plynule. 

 Pokud je podlaha kluzká, např. kvůli vlhkosti, omezte rychlost. 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 119 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

 Buďte obzvláště opatrní při provozu vozíku po svažujícím se povrchu. 

 Nepřejíždějte přes uvolněné předměty ležící na podlaze. 

 Za provozu vozíku mějte náklad v dolní poloze a pokud možno zakloněný. Náklad 

nezvedejte vyjma případů, kdy ho skládáte do stohu. 

 Buďte obzvláště opatrní, když: 

 Se v pracovní oblasti vyskytují další osoby nebo objekty. 

 Náklad zhoršuje výhled. 

 Používáte vozík v úzkých uličkách. Ujistěte se, že je dost prostoru pro vozík i 

náklad. 

9.5.1 Dopravní pravidla 

Udržujte si dobrý výhled ve směru jízdy a zachovávejte dostatečné bezpečnostní 

odstupy. 

Dodržujte dopravní předpisy a omezení rychlosti. 

Neprovozujte vozík mimo soukromý pozemek bez příkazu nebo povolení dohledu 

pracoviště. Mimo soukromý pozemek se vozík musí řídit všeobecnými pravidly 

silničního provozu a dopravními předpisy. 

Pokud je rám nějakých dveří tak úzký, že je vyloučeno, aby jím mohly projet dva vozíky 

vedle sebe, projíždějte jeho prostředkem. 

Pokud se dva vozíky setkají v úzké uličce nebo na křižovatce dvou uliček, přednost má 

vozík naložený. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Když je to třeba, použijte klakson, abyste při provozu vozíku varovali lidi ve svém okolí. 

9.5.2 Jak předcházet nehodám 

Vždy provozujte vozík odpovědně a přihlížejte k účinkům, které různé náklady, provozní 

rychlosti a podmínky mají na vozík. Při neopatrném provozu vozíku se může vozík 

převrátit a způsobit nehodu. 

Při předcházení nehodám: 

 Nepřetěžujte vozík. 

Kapacita vozíku je uvedena na kapacitním štítku: nemanipulujte s náklady těžšími, 

než je uvedeno. 

 Nepoužívejte vozík po okrajích doků, ramp nebo plošin. 

 Ujistěte sem že kapacity podlahy je dostatečná. 

 Ujistěte se, že vaše rychlost je v zatáčkách dost pomalá. 
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 Ujistěte se, že vaše rychlost při používání vozíku na drsném nebo kluzkém povrchu 

je dost pomalá. 

Voda, písek, led, bahno atd., mohou způsobit, že povrch je kluzký. 

 Ujistěte se, že vaše rychlost je při přemisťování širokých nákladů dost pomalá. 

 Situaci, kdy je nutno zabrzdit a snížit rychlost předvídejte s dostatečným 

předstihem. 

 Nenaklánějte zvednuté náklady dopředu. 

 Nezvedejte náklady, které jsou nakloněné dopředu. 

 Neotáčejte vozík na rampách ani ve svahu. 

 Nenakládejte ani neskládejte náklady na rampách ani na svahu. 

 Ujistěte se, že náklad je stabilní a vycentrovaný. 

 Udržujte těžiště dole.  

Více informací o těžišti naleznete v sekci 3.10.1. 

 Při pohybu vozíku udržujte vidle spuštěné dolů. 

 Nepřejíždějte s vozíkem přes uvolněné předměty. 

 Povšimněte si, že vozík bez nákladu se překlopí snadněji, než vozík s nákladem ve 

spuštěné poloze. 

9.5.3 V případě překlopení vozíku 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Než začnete vozík používat, zapněte si pás sedadla. Pás sedadla snižuje nebezpečí 

uvěznění mezi vozíkem a zemí v případě převrácení vozíku a nebezpečí pádu, zvláště v 

případech nenadálého zastavení. 

Pokud se vozík začíná překlápět: 

 Nepokoušejte se vyskočit z vozíku. 

 Držte ruce pevně na volantu. 

 Držte nohy na podlaze vozíku. 

 Opřete se opačným směrem od nárazu. 

 Opřete se dopředu směrem k volantu. 
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9.6 Jak manipulovat s nákladem 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Nezvedejte ani nepřevážejte na vidlích ani na paletách, které jsou na vidlích, žádné 

osoby. Existuje riziko pádu, životu nebezpečné! 

 

Za žádných okolností nenechte nikoho procházet nebo stát pod vidlemi. 

 

Žádnou částí svého těla se nedostaňte mezi díly konstrukce zvedacího rámu nebo jiné 

pohyblivé části vozíku. 

 Převážejte jenom bezpečně naložený náklad. 

 Manipulujte pouze s náklady nebo paletami, které jsou nepoškozené. 

 Dbejte na maximální hodnoty hmotnosti nákladu a informace o středu nákladu 

uvedené na štítku nosnosti Vozík nepřetěžujte. 

 Oba trny vidlí zatěžujte rovnoměrně. Nezvedejte náklad jen jedním trnem vidlí. 

 Pod palety vidle zasunujte až na doraz. Nezvedejte náklad nebo s ním 

nehýbejte špičkami vidlí. 

 Pokud převážíte náklad, který přesahuje obrysy vozíku, vezměte v úvahu 

prostor navíc, který si to vyžádá. 

 Vozíkem jezděte vždy s vidlemi v dolní poloze. 

 Manipulujte pouze se stabilními náklady. Nepřevážejte visící nebo kývající se 

náklady. 

 Když je náklad zvednutý, řiďte a brzďte velmi opatrně. 

 Když převážíte náklady, vidle se nesmí dotýkat podlahy. Netlačte, netahejte 

nebo neposouvejte do stran náklady, které leží na zemi. 

 Když provozujete vozík po svazích nebo rampách: 

 Buďte mimořádně opatrní. 

 Mějte vidle a náklad v dolní poloze. 

 Jezděte rovně s nákladem ve směru do svahu. 

 Jezděte s vozíkem pomalu a předvídejte provoz dalších vozidel a osob. 

9.6.1 Nosnost zvedání 

Nosnost zvedání vozíku je vytištěna na štítku nosnosti, viz Obrázek 77 a Obrázek 78. 

Dbejte maximálních hodnot hmotnosti nákladu a informací o středu nákladu v různých 

nákladových situacích. Vezměte v úvahu účinek veškerého přídavného zařízení na 

nosnost zvedání. 
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Obrázek 77. Štítek nosnosti pro standardní vidle o délce (1 070 mm) 

 

Obrázek 78. Typový štítek 

 

POZNÁMKA: Štítek nosnosti může obsahovat další skutečné nosnosti při jiných 

výškách a vzdálenostech středu nákladu, pokud se hodí. 
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   VAROVÁNÍ 

 

Za žádných okolností nepřekračujte maximální nosnost nákladu vozíku. Nebezpečí 

převrhnutí! 

9.6.2 Jak skládat do stohu 

Pro složení: 

1. Přijeďte k poličce nebo stohu s nákladem v dolní poloze a vidlemi nakloněnými 

vzhůru. 

2. Narovnejte vidle do vodorovné polohy. 

3. Zvedněte náklad tak, aby bylo jasné, že je nad úrovní roviny skládání nebo police 

regálu. Všimněte si výšky horního vodorovného nosníku police. 

4. Jeďte dopředu, dokud nebudou vidle a náklad nad policí. 

5. Klesejte s vidlemi až se uvolní. Ujistěte se, že vidle jsou mimo dosah jak roviny 

skládání, tak palety! 

6. Vycouvejte z místa skládání. 

7. Nakloňte vidle vzhůru a spusťte je do provozní polohy. 

9.6.3 Jak nakládat 

Pro naložení: 

1. Přijeďte k regálu nebo stohu s vidlemi v dolní poloze, nakloněnými vzhůru. 

2. Narovnejte vidle do vodorovné polohy. 

3. Zvedněte vidle do takové výšky, aby mohly být volně zasunuty pod paletu až 

pojedete vpřed. 

4. Jeďte dopředu, dokud nebude paleta zcela nad vidlemi. 

5. Zvedněte náklad tak, aby bylo jasné, že je nad úrovní roviny skládání nebo police 

regálu. Všimněte si výšky horního vodorovného nosníku police. 

6. Vycouvejte z místa skládání tak, aby nic nepřekáželo spouštění nákladu. 

7. Nakloňte vidle vzhůru a spusťte je do provozní polohy. 
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9.6.4 Rozbité palety 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Nepoužívejte vozík k manipulaci s rozbitými paletami. 

 

Na polici nebo stohu nenechávejte rozbité palety nebo nestabilní náklad! 
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10 Údržba 

10.1 Bezpečnostní pokyny pro údržbu 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Denní a týdenní prohlídky smí provádět pouze příslušným způsobem vyškolená obsluha 

vozíku a servisní personál. 

Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu! 

Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Veškeré náhradní díly musí 

být díly originální. 

 

Nikdy neprovádějte úpravy nebo opravy vozíky, které by mohly oslabit jeho konstrukci 

nebo ohrozit bezpečnost. 

 

Než otevřete kryt motoru nebo elektrického systému, otočte klíčovým 

spínačem/startérem do polohy OFF (vypnuto) a odpojte konektor baterie. 

 

Pokud sváříte, vždy odpojte baterii a elektronická zařízení. Aby se zabránilo tvorbě 

jedovatých plynů během svařování, před svařováním odstraňte nátěr v okruhu s 

poloměrem 10 cm kolem místa svařování. 

 

   VAROVÁNÍ 

 

Než otevřete systém, uvolněte hydraulický tlak. 

 

Pro zjišťování úniku oleje nepoužívejte ruce. 

 

Když otevřete kryty, všimněte si, že v konektorech pod kryty je nebezpečné napětí (80 

V). 

 

Sundejte si veškeré prsteny, hodinky a další kovové šperky. Pokud se kovové předměty 

dostanou do styku s elektricky vodivými součástmi, mohou způsobit zkrat nebo 

zahoření. 
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Pamatujte, že povrchy hydraulického systému a motorů mohou být žhavé. 

 

Pokud má někdo provádět úkony pod vozíkem, vždy pod vozík umístěte podpěry. 

 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Místo údržby udržujte v čistotě. Oleje, maziva a voda způsobují kluzkost podlahy. 

 

V hydraulickém systému využívejte pouze čistý olej. Olej doplňujte vždy přes olejový 

filtr. 

 

Doporučujeme uzavřít s prodejcem vozíků, který Vám rovněž může dodávat náhradní 

díly, dohodu o údržbě. Pouze profesionální údržba zaručuje dlouhodobý bezproblémový 

provoz vozíku. Pokud budete data údržby zapisovat do deníku údržby, bude snazší 

dodržovat program údržby. Spojte se s organizací provádějící údržbu nebo svým 

prodejcem vozíků pro zajištění kvalifikovaného, autorizovaného a účinného servisu 

údržby. 

10.2 Denní údržba 

Každodenní údržba je pro provoz vozíku zásadní. Denní údržbu provádějte před 

zahájením provozu vždy důsledně. 

Denní údržbu mohou rovněž provádět osoby bez profesionálního vyškolení na údržbu 

vozíků. 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Pokud si všimnete nějakého poškození nebo jiných problémů, které mají dopad na 

bezpečnost nebo provoz vozíku, vyřaďte vozík z provozu až do doby, než je problém 

opraven a vozík je plně funkční. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Udržujte kabinu vozíku prostou malých kamínků a bláta. Nebezpečí poruchy. 

 Zkontrolujte vozík zvenku, zda nedochází k nějakému úniku oleje. 

 Zkontrolujte všechna kola, zda nejsou poškozena nebo opotřebena. 
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 V každém článku baterie změřte hladinu vody baterie. Pokud to bude nutné, doplňte 

do baterie vodu. Hladina vody musí být zhruba 15 mm nad elektrodami (neplatí pro 

bezúdržbové baterie). 

 Zkontrolujte, zda převodovka nevykazuje netěsnosti. 

 Zkontrolujte hydraulická vedení a konektory, zda nedochází k únikům, či zda nejsou 

poškozeny. 

 Zapněte napájení vozíku a zvedněte a snižte vidle, abyste vyzkoušeli provoz 

zvedací hydrauliky. 

 Proveďte s vozíkem pomalou jízdu dopředu a dozadu, abyste vyzkoušeli zrychlení 

a řízení. 

 Ujistěte se, že ostatní elektrické funkce nejsou poškozeny. 

 Ujistěte se, že baterie jsou nabité a zajištěné na svém místě. 

 Vyzkoušejte funkci klaksonu. 

 Ujistěte se, že funkce nouzového zastavení funguje správně. 

 Ujistěte se, že správně funguje pedál přítomnosti obsluhy (pokud jím je vozík 

vybaven). 

 Ujistěte se, že správně funguje provozní brzda a parkovací brzda. 

 Zkontrolujte uchycení zvedacích řetězů. 

 Zkontrolujte stav vidlí. 

10.3 Týdenní údržba 

Týdenní prohlídky mohou být prováděny i osobami bez profesionálního vyškolení na 

údržbu vozíků. 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Pokud si všimnete nějakého poškození nebo jiných problémů, které mají dopad na 

bezpečnost nebo provoz vozíku, vyřaďte vozík z provozu až do doby, než je problém 

opraven a vozík je plně funkční. 

 Zkontrolujte a vyčistěte upevnění kabelů baterie. 

 Ujistěte se, že nejsou ucpané průduchy víček článků baterií (netýká se 

bezúdržbových baterií). 

 Utřete baterii suchým hadrem. 

 Ujistěte se, že v hydraulickém systému nedochází k žádným únikům. 

 Změřte hladinu hydraulického oleje v nádrži na hydraulický olej. Pokud to bude 

nutné, doplňte olej. 

 Ujistěte se, že jsou všechny šrouby, matky a spoje potrubí utažené. 

 Ujistěte se, že jsou veškeré štítky a nálepky stroje plně čitelné a bezpečně 

upevněné. 
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 V případě potřeby vozík vyčistěte. 

Doporučená maziva naleznete v sekci 10.6. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Do elektrických zařízení nenechte proniknout vodu. 

10.4 Měsíční údržba 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu! 

Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Veškeré náhradní díly musí 

být díly originální. 

 Zkontrolujte napnutí řetězů zvedacího rámu. Všechny páry řetězů musí být napnuty 

stejně, aby se zajistilo správné rozložení sil a chod zvedacího rámu. Když jsou 

pojezdy na stejné úrovni se zvedacím rámem, řetězy by měly mít malou volnost. V 

případě potřeby nastavte řetězy. 

 Namažte všechny oblasti zvedacího rámu, na kterých není nátěr. 

 Ujistěte se, že jsou dotažené šrouby kol. 

 Doporučená maziva naleznete v sekci 10.7. 

10.5 Roční (nebo po 1 000 hod) údržba 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu! 

Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Veškeré náhradní díly musí 

být díly originální. 

   VAROVÁNÍ 

 

Při provádění údržby zvedacího rámu může být třeba pracovat ve výšce. Ujistěte se, že 

používáte správné zařízení pro přístup a dodržujete bezpečnostní pokyny výrobce 

zařízení. Nebezpečí pádu! 

Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte nebo opravte: 

 Stykače, spínače, solenoidy a jejich kabely. 
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 Chod plynového pedálu. 

 Chod hydraulického ventilu. 

 Stav vidlí. 

 Připojení válců a zajištění nastavení. 

 Motor pohonu, motor řízení a motor čerpadla. Odstraňte jakýkoliv prach. 

 Chod hydrauliky a pojistných ventilů. 

 Opotřebení kol. 

 Kola zvedacích řetězů a ochranné kryty řetězů. 

 Skříň obsluhy. 

 Mechanismy zajištění baterie. 

 Olejový filtr. 

 Připevnění převodovky. 

 Vyčistěte a promažte řetězy zvedacího rámu. Hlavní a volné zvedací řetězy byly 

promazány v továrně. Vyhněte se odstranění nebo kontaminaci maziv aplikovaných 

při výrobě. Nemyjte, nepískujte, neleptejte ani nečistěte nebo nenatírejte řetězy. 

 Zkontrolujte vytahání řetězů zvedacího rámu. 

 Zkontrolujte připevnění všech válců. 

 Zkontrolujte, zda válce nejsou nějak poškozené, nejsou v nich vroubky, kazy nebo 

škrábance. 

 Zkontrolujte základnu vidlí na praskliny a opotřebení. 

 Zkontrolujte sváry pojezdu vidlí na praskliny. 

 Zkontrolujte sváry křížového nosníku vnitřního a vnějšího zvedacího rámu na 

praskliny. 

 Zkontrolujte sváry naklápěcích válců a zvedacích rámů na praskliny. 

 Zkontrolujte sváry vnějších zvedacích rámů a opor válců na praskliny 

 Zkontrolujte nosič vidlí na praskliny. 

 Zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené válečky, osy válečků a svary. 

 Zkontrolujte nadhlavní ochranný kryt, zda se nevyskytují praskliny nebo poškození. 

Následující položky vyměňte jednou ročně: 

 Hydraulický olej 

 Převodový olej 

Doporučená maziva naleznete v sekci 10.7. 
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10.6 Mazání hnací nápravy 

 

POZNÁMKA: Pravidelně měřte hladinu oleje brzdy a sbírejte vzorky oleje pro 

kontrolu kvality oleje. Podle kvality olej vyměňujte olej cca každých 2 000 hodin. 

 

POZNÁMKA: Vyměňujte převodový olej obou převodových skříní každých 4 000 

hodin. 

 

 

Obrázek 79. Mazací místa hnací nápravy 

1. Otvor pro kontrolu hladiny oleje 

2. Otvor pro kontrolu hladiny oleje v 

hydraulické převodovce 

3. Otvor pro vypouštění oleje z brzdového 

systému 

4. Otvor pro kontrolu oleje v brzdovém 

systému 

5. Plnicí otvor pro brzdový systém 

6. Otvor pro vypouštění oleje z hydraulické 

převodovky 
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Tabulka 7. Maziva hnací nápravy 

Typ oleje v převodovce V souladu s ZF TE-ML 17A 

Množství oleje v převodovce  0,5 litrů na každou stranu 

Typ oleje v brzdovém systému V souladu s ZF TE-ML 17C (ATF) 

Množství oleje v brzdovém systému 3,00 litry 

10.7 Doporučená maziva 

 

POZNÁMKA: Ujistěte se, že nemícháte dohromady různá maziva. Je možné, že 

některé značky maziv nejsou vzájemně kompatibilní. 

10.7.1 Hydraulický olej 

Teplota okolního prostředí -40...+0°C ISO VG 15 

Teplota okolního prostředí -10...+30°C ISO VG 32 

Teplota okolního prostředí +10...+50°C ISO VG 46 

10.7.2 Převodový olej 

Převodový olej V souladu s ZF TE-ML 17A 

10.7.3 Brzdový olej 

Brzdový olej V souladu s ZF TE-ML 17C 

 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nepoužívejte běžnou brzdovou kapalinu! Nebezpečí poruchy brzdy! 

10.7.4 Mazací body 

Tuk NLGI. Multifunkční typ (na bázi lithia) třídy 1 nebo 2 
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10.7.5 Zadní náprava 

Tuk V souladu s Heliolene Grease GRA 2 Black 

10.7.6 Řetězy zvedacího rámu 

Pro nejdelší životnost řetězů používejte grafitová nebo molybdenová maziva (např. 

spreje), která se odpařují a zanechávají grafit nebo molybden na řetězu. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Pokud na mazání řetězů používáte olej nebo vazelínu v prašném nebo písčitém 

provozním prostředí, na řetězy se uchytí částečky nečistot, které způsobí rychlé 

opotřebení obroušením. 

10.7.7 Kanály zvedacího rámu 

Pro mazání kanálů zvedacího rámu používejte vazelínu NLGI č. 2, která obsahuje sirník 

molybdeničitý. 

10.8 Starší náhradní díly 

Pokud objednáváte náhradní díly, vždy se spojte s příslušným centrem údržby. 

Používejte výhradně originální náhradní díly. Pro zajištění obdržení těch správných dílů, 

do své objednávky zahrňte následující informace: 

 Typ vozíku 

 Sériové číslo vozíku 

 Objednací číslo dílu 

 Název dílu 

 Počet objednávaných dílů. 
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10.9 Údržba 

10.9.1 Kryty vozíku 

   VAROVÁNÍ 

 

Nikdy nepoužívejte vozík bez instalovaných krytů. 

 

Když otevřete kryty, všimněte si, že v konektorech pod kryty je nebezpečné napětí (80 V). 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Než kryty vozíku otevřete, dejte klíčový spínač vozíku do polohy OFF (vypnuto) a odpojte 

konektor baterie. 

 
POZNÁMKA: Ve vozíku s topením musíte vyjmout topení a teprve potom otevřít kryty. 
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Obrázek 80. Přehled krytů vozíku 

1. Kryt hydraulického ventilového bloku. 

2. Pedálová deska 

3. Podlahová deska 

4. Dvířka baterie 

5. Kryt baterie 

6. Zadní kryt 

7. Kryt volantu 

8. Ovládací panel 

9. Kryt schůdku 

10. Bočnice 

11. Nápojový držák 

12. Přední kryt volantu 

13. Střešní kryt (jen ve vozíku s kabinou) 
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10.9.1.1 Otevření krytu hydraulického ventilového bloku 

1. Otevřete dvířka baterie. Viz sekce 10.9.1.4. 

2. Vyšroubujte šest šroubů. 

3. Odejměte kryt hydraulického 

ventilového bloku. 

 

10.9.1.2 Odejmutí pedálové desky 

 

POZNÁMKA: Existují tři různé pedálové desky pro různé kombinace pedálů, takže 

pedálová deska ve vašem vozíku může vypadat jinak, než deska na obrázku. Více 

informací ke kombinacím pedálů naleznete v sekci 5.3.12. 

1. Nadzvedněte pedálovou desku do 

strany. 

 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 136 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

2. Odejměte pedálovou desku. 

 

3. Odpojte konektor pedálu. 

 

10.9.1.3 Odejmutí podlahové desky 

1. Odejměte kryt hydraulického ventilového bloku, viz sekce 10.9.1.1. 

2. Odejměte pedálovou desku, viz sekce 10.9.1.2. 

3. Vyšroubujte čtyři šrouby. 

4. Odejměte podlahovou desku. 
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10.9.1.4 Otevření dvířek baterie 

1. Zatáhněte za madlo dvířek. 

 

2. Otevřete dvířka baterie. 
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10.9.1.5 Otevření krytu baterie 

Před otevřením krytu baterie: 

 Zvedněte volant do horní polohy. 

 Dejte sedadlo obsluhy do zadní polohy. 

 Nastavte opěrku do zadní polohy. 

 Otevřete dvířka baterie. 

 

1. Otáčejte rukojetí pod krytem baterie 

na pravé straně vozíku. 

 

2. Nadzvedněte kryt baterie. 
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10.9.1.6 Odejmutí zadního krytu 

1. Vyšroubujte dva šrouby. 

2. Odejměte zadní kryt. 

 

10.9.1.7 Odejmutí krytu volantu 

1. Vyšroubujte čtyři šrouby. 

2. Odejměte horní a spodní části krytu 

volantu. 

 

10.9.1.8 Odejmutí ovládacího panelu 

1. Vyšroubujte tři šrouby. 

2. Odejměte kryt pod ovládacím 

panelem. 
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3. Odpojte konektory. 

 

4. Odejměte ovládací panel. 

 

10.9.1.9 Odejmutí krytu schůdku 

1. Odejměte pedálovou desku, viz sekce 10.9.1.2. 

2. Vyšroubujte tři šrouby. 

3. Odejměte kryt schůdku. 
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10.9.1.10 Odejmutí bočnice 

1. Otevřete kryt baterie. Viz sekce 10.9.1.5. 

2. Vyšroubujte dva šrouby. 

3. Nadzvedněte bočnici. 

 

10.9.1.11 Odejmutí držáku nápojů 

1. Vyšroubujte šrouby, které přidržují 

držák nápojů k vozíku. 

2. Odejměte horní a spodní části 

držáku nápojů. 

 

10.9.1.12 Odejmutí předního krytu volantu 

1. Vyšroubujte dva šrouby. 

2. Odejměte přední kryt volantu. 
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10.9.2 Kabina 

10.9.2.1 Otevření střešního krytu 

 
POZNÁMKA: Střešní kryt mají pouze modely vozíků s kabinou. 

1. Otočte rukojetí střešního krytu. 

 

2. Otevřete střešní kryt. 
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10.9.2.2 Topení 

Výměna vzduchového filtru v topení 

Pro výměnu vzduchového filtru v topení: 

1. Sejměte filtr z držáku na boční 

straně topení. 

 

2. Vložte do držáku nový filtr. 

10.9.2.3 Sluneční clona 

 

Obrázek 81. Přehled sluneční clony 
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Pro sejmutí sluneční clony:  

1. Sejměte sluneční clonu z konzoly. 

 

10.9.2.4 Omývání čelního skla 

Přední a zadní okno kabiny obsluhy je vybaveno stěrači. 

 

Obrázek 82. Omývání čelního skla 

1. Stěrače čelného skla 

2. Motory stěračů čelního skla 

3. Nádrž omývání čelního skla 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 145 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

Doplnění kapaliny do nádrže na omývání čelního skla 

Nádrž na omývání čelního skla se nachází v zadní části vozíku za dvířky baterie. 

Pro doplnění kapaliny na omývání čelního skla do nádrže na omývání čelního skla: 

1. Otevřete dvířka baterie, viz sekci 10.9.1.4. 

2. Otevřete víčko nádrže na omývání 

čelního skla. 

 

3. Doplňte kapalinu na omývání 

čelního skla. 

 

4. Zavřete víčko nádrže na omývání čelního skla. 

5. Zavřete dvířka baterie. 
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Výměna stěrače čelního skla 

Pro výměnu stěrače čelního skla:  

1. Sejměte stěrač čelního skla z 

kloubového ramene. 

 

2. Osaďte nový stěrač čelního skla do kloubového ramene. 

10.9.2.5 Rádio 

Rádio lze instalovat na nadhlavní panel vozíku s kabinou. Anténa rádia se nachází na 

zadní straně kabiny obsluhy. Kabely k rádiu jsou vyvedeny na střechu kabiny. 

 

POZNÁMKA: Abyste mohli nainstalovat rádio, musíte mít nejprve nainstalován 

nadhlavní panel. 

 
POZNÁMKA: Pokyny pro provoz rádia jsou dodány spolu s vozíkem. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Ujistěte, že rám a anténa rádia jsou odizolovány od rámu vozíku. Kontrolu proveďte 

pomocí měření po ukončení údržby rádia.  
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Obrázek 83. Přehled rádia 

1. Rádio 2. Anténa 

Odstranění rádia 

Pro odstranění rádia:  

1. Vložte nástroje pro odstranění rádia 

na obě strany rádia a otevřete 

zamykací mechanismus. 
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2. Vytáhněte rádio ven. 

 

3. Odpojte konektor. 

 

Pro montáž rádia: 

1. Připojte konektor rádia. 

2. Vložte rádio do slotu v nadhlavním panelu. 
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10.9.3 Umístění pojistek v elektrickém panelu 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Než zkontrolujete a vyměníte pojistky, dejte napájení vozíku do polohy OFF (vypnuto) a 

odpojte konektor baterie. 

 

 

Obrázek 84. Přehled pojistek 

1. Pojistka klíčového spínače 

2. Pojistka pro silniční světla / světla v 

kabině (volitelné) 

3. Pojistka ventilů 

4. Pojistka klíče řízení / brzdy 

5. Pojistka pro zpětné světlo / žluté 

bleskové světlo / volitelné výstupy 

6. Pojistka vnitřního DC-DC převodníku / 

DC-DC převodníku v kabině (volitelné) 

7. Vnitřní pojistka vozíku +12 V (volitelné) 

8. Pojistka pracovních světel 

9. Pojistka motoru čerpadla 

10. Pojistka motoru pohonu 

11. Pojistka motoru pohonu 
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Tabulka 8. Pojistky 

UMÍSTĚNÍ DIMENZOVÁNÍ POPIS 

1F1 5 A Pojistka startovacího obvodu pro 

klíčový spínač 

2F1 5 A Pojistka pro silniční světla / světla v 

kabině (volitelné) 

3F1 200 A Pojistka levého motoru pohonu 

4F1 200 A Pojistka pravého motoru pohonu 

5F1 425 A Pojistka motoru čerpadla 

6F1 10 A Pojistka ventilů 

7F1 10 A Pojistka obvodu klíče řízení 

8F1 10 A Pojistka pro pracovní světla / žluté 

bleskové světlo / volitelné výstupy 

9F1 10 A Pojistka vnitřního DC-DC převodníku / 

světel v kabině (volitelné) 

10F1 10 A Vnitřní pojistka vozíku +12 V 

(volitelné) / pojistka světel v kabině 

(volitelné) 

11F1 10 A Pojistka pracovních světel 

 425 A Pojistka motoru čerpadla 

 200 A Pojistka motoru pohonu 

 200 A Pojistka motoru pohonu 
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Obrázek 85. Přídavné pojistky v kabině 

1. Pojistka silničních světel 

2. Pojistka spínače silničních světel 

3. Pojistka kompresoru a vyhřívání sedadla 

4. Pojistka 12V zásuvky 

5. Doplňkový spínač (vyhřívání zadního 

okna) 

6. Pojistka předních a zadních stěračů a 

ostřikovačů 

7. Pojistka ventilátoru topení v kabině 

8. Pojistka rádia 

Tabulka 9. Přídavné pojistky v kabině 

UMÍSTĚNÍ DIMENZOVÁNÍ POPIS 

23F1 10 A Pojistka silničních světel 

24F1 5 A Pojistka spínače silničních světel 

25F1 15 A Pojistka kompresoru a vyhřívání 

sedadla 

26F1 10 A Pojistka 12V zásuvky 

27F1 15 A Doplňkový spínač (vyhřívání zadního 

okna) 

28F1 10 A Pojistka předních a zadních stěračů a 

ostřikovačů 

29F1 10 A Pojistka ventilátoru topení v kabině 

30F1 5 A Pojistka rádia 
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10.9.4 Sedadlo obsluhy 

10.9.4.1 Čištění sedadla obsluhy 

Sedadlo obsluhy pravidelně čistěte. Pro čistění polstrování a plastů používejte čisticí 

prostředky. Nejprve čisticí prostředek otestujte, abyste si ověřili, že je vhodný pro látku 

potahu sedadla obsluhy. Pro mytí sedadla obsluhy nepoužívejte tlakové čištění. 

Polstrování sedadla obsluhy nenechte nasáknout. 

10.10 Nebezpečný odpad a jeho likvidace 

Hydraulický a převodový olej a baterie jsou nebezpečným odpadem a musí být 

odpovídajícím způsobem zlikvidovány. 

Vozík sám o sobě není nebezpečným odpadem a lze ho recyklovat. 

10.11 Kontrolní seznam údržby 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Denní a týdenní prohlídky smí provádět pouze příslušným způsobem vyškolená obsluha 

vozíku a servisní personál. 

Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu! 

Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Veškeré náhradní díly musí 

být díly originální. 

Legenda: K = Kontrola, O = Oprava, Vyčistění nebo Úprava, M = Mazání 

 
PŘED DENNÍM 
UŽÍVÁNÍM 
(OBSLUHA) 

MĚSÍČNÍ 
(MAJITEL) 

1000h NEBO 
JEDNOU ZA ROK 
(SERVIS) 

Kabina 

Kontrolujte hladinu kapaliny na omývání čelního 

skla. V případě potřeby kapalinu doplňte. 

K   

Kontrolujte ukazatel stavu vody v krytu baterie a 

ujistěte se, že ukazatel není poškozen. 

  K 

Kontrolujte a čistěte vzduchové filtry v topení:  K  

Pohonná jednotka 

Kontrola těsnosti hnací nápravy K K K 

Upevnění hnací nápravy   K 

Uložení kol hnací nápravy  K  
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PŘED DENNÍM 
UŽÍVÁNÍM 
(OBSLUHA) 

MĚSÍČNÍ 
(MAJITEL) 

1000h NEBO 
JEDNOU ZA ROK 
(SERVIS) 

Poškození hnací nápravy K   

Úroveň převodového oleje, viz oddíl 10.7.2.   K 

Hladina oleje v nádrži provozní brzdy   K 

Funkčnost parkovací brzdy K   

Funkčnost provozní brzdy. K   

Hladina oleje mokré kotoučové brzdy   K 

Hydraulika 

Kontrola těsnosti K K K 

Výměna vratného filtru hydraulického oleje.   O 

Vyčistění filtru sání hydraulického oleje. Pouze pokud je třeba 

Vyměňte olejový filtr. Výměnu provádějte vždy, když měníte vratný olejový filtr 

Hladina oleje.  K K 

Chod hydrauliky. K K K 

Pojistné ventily.   K 

Výměna hydraulického oleje, viz oddíl 10.7.1. Po 2 000 hodinách 

Hadice a válce   K 

Mazání drážek nápravy čerpadla Každé 2 roky 

Zvedací rám 

Usazení zvedacího rámu.   K 

Vizuální kontrola míry opotřebení válečků 

zvedacího rámu a styčných ploch. 

  K 

Nastavení řetězů, případné seřízení. K K K 

Mazání řetězů (čistění a mazání) v případě 

potřeby, viz oddíl 10.7.6. 

  G 

Měření opotřebení a výměna řetězů, pokud je 

překročena 2% mez. 

  K 

Kontrola ukotvení řetězů a zajišťovacích čepů.   K 

Těsnost hydraulických spojů, hadic a potrubí, 

případné netěsnosti a poškození 

 K K 
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PŘED DENNÍM 
UŽÍVÁNÍM 
(OBSLUHA) 

MĚSÍČNÍ 
(MAJITEL) 

1000h NEBO 
JEDNOU ZA ROK 
(SERVIS) 

Těsnost válců a pístnic, případné netěsnosti a 

poškození 

  K 

Rychlost zvedání a klesání   K 

Mazání ploch kanálu zvedacího rámu   M 

Funkce senzorů zvedání ve zvedacím rámu, 

případná poškození 

  K 

Zkušební zvednutí referenčního nákladu a v 

případě potřeby specifického nákladu zákazníka 

  K 

Kontrola svárů ve zvedacím zařízení na praskliny   K 

Upevnění přídavného zařízení a komponent 

nesoucích náklad. 

  K 

Kontrola základny vidlí na opotřebení a praskliny.   K 

Kontrola svárů válce a zvedacích rámů na 

praskliny. 

  K 

Kontrola svárů vnějších zvedacích rámů a opor 

válců na praskliny. 

  K 

Kontrola svarů nosiče vidlí na praskliny   K 

Zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené 

válečky, osy válečků a svary. 

  K 

Naneste mazivo na mazací místa naklápěcího 

válce. 

  K 

Proveďte údržbu přídavného zařízení podle 

pokynů výrobců 

Viz pokyny výrobců 

Pojezd vidlí 

Kontrola pojezdu vidlí na praskliny   K 

Kontrola úchytu, opotřebení a poškození vidlí a 

zařízení pro manipulaci s nákladem 

  K 

Tloušťka vidlí a zajištění   K 

Nosná plošina. K K K 

Zadní náprava 

Naneste mazivo na mazací místa zadní nápravy, 

viz oddíl 10.7.5. 

  K 

Kontrola provozního stavu ložisek, kontrola vůle 

ložisek 

  K 
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PŘED DENNÍM 
UŽÍVÁNÍM 
(OBSLUHA) 

MĚSÍČNÍ 
(MAJITEL) 

1000h NEBO 
JEDNOU ZA ROK 
(SERVIS) 

Kontrola svarů na praskliny   K 

Kontrola uložení zadní nápravy   K 

Kontrola stavu pryžové pružiny   K 

Kontrola uložení kol.  K  

Kola 

Poškození a opotřebení kol.   K 

Změření tlaku pneumatických kol.  K  

Baterie 

Stav vody v baterii, viz oddíl 7.2. K K K 

V případě potřeby vyčistěte baterii.   K 

Kabel a konektor baterie, viz oddíl 7.2. K K K 

Napětí článků baterie a hustota elektrolytu, viz 

oddíl 7.2. 

  C 

Systém automatického zavodnění baterie, viz 

oddíl 7.2. 

 K K 

Nabíječka, viz oddíl 7.2.   K 

Zkontrolujte stav konektoru baterie a vyčistěte 

konektor baterie na boční straně vozíku. Věnujte 

mimořádnou pozornost kolíku pro volbu napětí a 

otvorům konektoru. Viz sekce 7.2. 

  K 

Změřte izolační odpor baterie   K 

Elektrické vybavení 

Senzory (zkouška funkce všech senzorů).   K 

Kontrolujte magnety magnetických spínačů a 

čistěte prach a kovové částice. 

 K  

Funkce volantu K K K 

Klakson K K K 

Funkce brzd K K K 

Moment napájecího kabelu řízení   K 

Moment kabelu motoru   K 
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PŘED DENNÍM 
UŽÍVÁNÍM 
(OBSLUHA) 

MĚSÍČNÍ 
(MAJITEL) 

1000h NEBO 
JEDNOU ZA ROK 
(SERVIS) 

Kabely a rozvody   K 

Zkouška funkce rekuperační brzdy   K 

Změření utahovacích momentů šroubů na 

svorkách napájecího kabelu řízení 

  K 

Změření utahovacích momentů šroubů na 

svorkách napájecího kabelu motoru 

  K 

Kontrola a vymazání historie alarmů   K 

Zkouška funkce mikrospínače K   

Zkouška funkce světel K   

Kontrola zemnícího pásku K   

Změření izolačního odporu vozíku   K 

Bezpečnost 

Zkouška funkce spínače sedadla.  K   

Kontrola stavu a zkouška funkce pásu sedadla K   

Zkouška funkce hasicího přístroje podle pokynů 

výrobce 

Viz pokyny výrobce nebo dodavatele 

Zkouška funkce silničního světla (pokud je 

součástí vozíku), viz oddíl 12.4. 

K   

Zkouška funkce výstražných světel a 

bzučáku/signalizace 

K   

Všeobecné 

Čistění K K K 

Mazání (viz správné mazací body)   M 

Kontrola svarů ve zvedacím zařízení na praskliny   K 

Kontrola zvedacího rámu a pojezdu vidlí K K K 

Zkontrolujte nadhlavní ochranný kryt, zda se 

nevyskytují praskliny nebo poškození 

  K 

Zkontrolujte plynové pružiny K K K 

Ujistěte se, že typový štítek je ve správné poloze 

a není poškozen. 

K K K 

Zkontrolujte kryty, viz oddíl 10.9.1. K K K 
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PŘED DENNÍM 
UŽÍVÁNÍM 
(OBSLUHA) 

MĚSÍČNÍ 
(MAJITEL) 

1000h NEBO 
JEDNOU ZA ROK 
(SERVIS) 

Bezpečnostní funkce 

 Brzda 

 Pedál přítomnosti obsluhy (je-li to relevantní) 

 Zámek krytu baterie 

 Výstražné nálepky 

 Nouzový vypínač 

 Klíčový spínač 

K K K 

 

Kontrola upevnění volantu   K 

Zkouška funkce montáže a zajištění dvířek a krytu 

baterie 

K   

Kontrola funkce a montáže ruční opěrky K   

Kontrola montáže a funkce sedadla K   

Volitelné (CMS) 

Převodník DC-DC, viz oddíl 12.8.   K 

Přídavná svorka, viz oddíl 12.1. K K K 

Kontrola funkčnosti volitelného příslušenství, viz 

oddíl 12. 

  K 

U kabiny zkontrolujte veškeré nainstalované 

zvláštní vybavení 

K   
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10.12 Řešení problémů 

.   NEBEZPEČÍ 

 

Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu! 

Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Veškeré náhradní díly musí 

být díly originální. 

Když začnete řešit problémy, zkontrolujte vždy nejdříve hlášení na displeji vozíku a řiďte 

se uvedenými pokyny. Viz příklady v Tabulka 10. 

Před kontaktováním personálu servisu: 

 Ujistěte se, že baterie je plně nabitá (nízké napětí baterie může způsobit chybová 

hlášení) 

 Restartujte vozík (některá chybová hlášení je možné zrušit po restartování) 

Tabulka 10. Příklady řešení problémů 

 PŘÍKLAD 1 PŘÍKLAD 2 

Hlášení na displeji Páka zvedáku Vnitřní chyba 

Příčina Pokračujte uvolněním Zavolat servis 

Opatření Páka zvedáku je aktivní 

při spuštění. 

Vnitřní chyba v řídícím 

systému vozíku. 

Pro další pokyny k řešení problémů viz seznam níže. 

  



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 159 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

Tabulka 11. Řešení problémů 

PŘÍZNAK ZÁVADA OPATŘENÍ 

Vozík se 
nehýbe 

Konektor baterie je odpojený. Připojte konektor baterie. 

Baterie je vybitá. Nabijte baterii. 

Je aktivováno tlačítko nouzového zastavení. Uvolněte tlačítko nouzového zastavení. 

Napájení vozíku je v poloze VYP (OFF). Dejte napájení vozíku po polohy ZAP (ON). 

Zvedání a/nebo 
hydraulické 
řízení 
nefunguje 
správně 

Přetížení. Snižte zátěž. 

Baterie je vybitá. Nabijte baterii. 

V nádrži hydraulického oleje není dostatek 

oleje. 

Doplňte olej. 

Uchází olej. Pokud jsou na zemi stopy oleje, zkontrolujte 

spoje a těsnění. 

Spojte se se servisním personálem. 

Je poškozené čerpadlo. Spojte se se servisním personálem. 

Baterie se 
nedobíjí 

Nabíječka je připojena nesprávně. Zkontrolujte přípojku. 

Chybí síťové napětí nabíječky. Zkontrolujte propojení, kabely a pojistku. 

Restartujte nabíječku. 

Spojte se se servisním personálem. 

Hladina vody nebo hustota elektrolytu baterie 

jsou nízké. 

Zkontrolujte napětí článků a hustotu 

elektrolytu. V případě potřeby doplňte vodu. 

Viz sekce 7.4. 
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11 Přeprava a uskladnění 

11.1 Zvedací body 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Zvedněte vozík, nebo ho nadzvedněte hevery a podepřete ho bezpečnostními bloky 

nebo bytelnými stojany. 

11.1.1 Heverové body 

Obrázek 86 označuje správné heverové body na obou stranách vozíku pro zvednutí 

vozíku. 

 

Obrázek 86. Heverové body 

11.1.2 Zavěšovací body 

 
POZNÁMKA: Aktuální provedení vozíku neumožňuje zvedání vozíku jeřábem. 
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11.2 Jak vozík vléci 

 

Obrázek 87. Přehled tažného zařízení 

Vozík má tažný kolík, který lze použít v případě potřeby dočasného vlečení vozíku nebo 

jeho přivázání k vozidlu za účelem přepravy. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nepoužívejte tažný kolík pro vlečení přívěsů! Není k tomu určen! 

Pro vlečení vozíku: 

 Vsuňte kabel do tažného kolíku. 

Ujistěte se, aby tažný kolík byl pevně připojený. 

 Během vlečení musí někdo z bezpečné vzdálenosti pozorovat tažný kolík. 

Pokud se tažný kolík vysunuje ze správné polohy, zastavte vlečení. 

 Při vlečení postupujte pomalu. 

Netahejte vozík zprudka, protože to může způsobit přetržení drátu. 
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11.2.1 Uvolnění parkovací brzdy 

 

Obrázek 88. Přehled způsobu jak uvolnit brzdu hnací nápravy 

Pokud musíte vozík vytáhnout z příkopu nebo z jiného obtížného místa, možná budete 

muset ručně parkovací brzdu hnací nápravy. Parkovací brzdu uvolníte s použitím 

nástroje TruckTool nebo ručně. Pokyny jak uvolnit brzdu s nástrojem TruckTool 

naleznete v pokynech k nástroji TruckTool.  

Pro ruční uvolnění parkovací brzdy: 

1. Odpojte konektor baterie. 

2. Odejměte pedálovou desku, viz sekce 10.9.1.2. 

3. Sejměte křídlatý šroub. 

4. Vytáhněte francouzský klíč. 
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5. Francouzským klíčem otáčejte 

uvolňovací maticí proti směru 

hodinových ručiček, dokud se 

nedotkne uvolňovacího kolíku a 

pokračujte v otáčení, dokud 

uvolňovací matice nebude na stejné 

úrovni s koncem závitové hřídele.  

Brzdy jsou uvolněné. 

 

6. Nastavte snímač brzd na 30 mm. 

 

11.3 Přeprava 

Když vozík přepravujete, je důležité ho bezpečně zajistit, aby se zamezilo jeho pohybu. 

Pro zajištění vozíku můžete použít lana nebo řetězy. 

Přepravu vozíku lze zajistit dvěma způsoby: 

 Zvedací rám je upevněn k vozíku 

 Zvedací rám je z vozíku odmontován. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Nezajišťujte vozík z horního nosníku zvedacího rámu! Lana se mohou přetrhnout a 

způsobit nehodu. 

 

Nezajišťujte vozík z nadhlavního ochranného krytu! Lana se mohou přetrhnout a 

způsobit nehodu nebo může dojít k poškození povrchové úpravy nadhlavního 

ochranného krytu. 
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Nezajišťujte vozík upevněním lan přes podlahu vozíku! Může dojít k poškození podložky. 

 

Ujistěte se, že lana neupevňujete tak, aby vedla přes ostré hrany. Lana se mohou 

přetrhnout a způsobit nehodu. 

Obrázek 89 níže ukazuje jak vozík bezpečně zajistit pro přepravu se zvedacím rámem 

upevněným k vozíku. 

 

Obrázek 89. Zajištění vozíku pro přepravu se zvedacím rámem upevněným k vozíku 

Obrázek 90 a Obrázek 91 níže ukazují jak vozík bezpečně zajistit pro přepravu s 

odmontovaným zvedacím rámem. 

 

Obrázek 90. Zajištění vozíku pro přepravu s odmontovaným zvedacím rámem 
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Obrázek 91. Zajištění vozíku pro přepravu s odmontovaným zvedacím rámem 

11.4 Uskladnění 

Pokud se vozík po delší dobu nevyužívá, uskladněte ho na rovném povrchu, na 

chladném (nad 0 °C) a suchém místě. Před uskladněním proveďte následující: 

 Dobijte baterii a znovu jí dobíjejte každé 2 nebo 3 měsíce, aby se předešlo 

poškození během uskladnění. Současně změřte hladinu vody v baterii a v případě 

potřeby vodu doplňte. 

 Pokud se vozík nepoužívá déle než rok, vyměňte hydraulickou kapalinu. 

11.4.1 Opětovné uvedení vozíku do provozu 

Pokud byl vozík uskladněn několik měsíců, musí podstoupit údržbu podle pokynů v 

sekci 10.5. Jinak postačí běžná denní údržba. 

11.5 Likvidace 

Správné vyřazení z provozu nebo likvidace vozíku musí být provedeno v souladu s 

nařízeními země užívání. Zejména je pak třeba dbát nařízení upravujících likvidaci 

baterií, paliv a elektronických a elektrických systémů. 
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12 Volitelné 

Tato kapitola poskytuje informace o volitelném příslušenství, které je k dispozici pro 

tento vozík. 

Obrázek 92 níže znázorňuje dostupné volitelné příslušenství. 

 

Obrázek 92. Přehled volitelného příslušenství 

1. Přídavná svorka 

2. Držák papíru velikosti A4 

3. Inteligentní záložní signalizace 

4. Sada silničních světel 

5. Žluté bleskové světlo 

6. Automatický spínač světel 

7. Zadní světlo „blue spot“ 

8. Převodník DC-DC 

9. Konektor 12 V 

10. Automatické snížení výkonu na základě 

výšky zvedání 

11. Snímač úhlu sklonu / indikace stavu na 

displeji s FC 

12. Ukazatel hmotnosti nákladu 

13. Volitelné vybavení sedadla obsluhy 

14. Hasicí přístroj 

15. Nářadí pro výměnu baterie z boku 

16. Zpětné zrcátko 

17. Vnější zpětné zrcátko 

18. Široké zrcátko 

19. Zrcátko pro mrtvý úhel 

20. Hydraulický akumulátor 

21. Široké nárazníky 

22. Abbot 2 
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   VAROVÁNÍ 

 

Nadhlavní ochranný kryt je bezpečností zařízení: neprovádějte na něm žádné úpravy. 

Nadhlavní ochranný kryt neřezejte, neohýbejte, nevrtejte a nesvařujte. Hrozí riziko ztráty 

ochranné funkce! 

12.1 Přídavná svorka 

 

Obrázek 93. Přehled přídavné svorky 

Přídavná svorka umožňuje připojení příslušenství k nadhlavnímu ochrannému krytu. 
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12.2 Držák papíru velikosti A4 

 

Obrázek 94. Přehled držáku papíru velikosti A4 

Pro čtení a psaní můžete dokumenty velikosti A4 a A5 upevnit do držáku papíru 

velikosti A4.  

12.3 Inteligentní záložní signalizace 

 

Obrázek 95. Přehled inteligentní záložní signalizace 

Inteligentní záložní signalizace upozorňuje osoby v okolí vozíku, když vozík couvá. 

Hladina zvuku signalizace může být nastavena v rozsahu 82-102 dB. 
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12.4 Sada silničních světel 

 

Obrázek 96. Přehled sady silničních světel 

Se sadou silničních světel je možné vozík zaregistrovat pro použití na veřejných 

silnicích. 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Aby byl vozík vhodný pro přepravu na silnici, musíte v mnoha případech zohlednit další 

konkrétní národní požadavky. 
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Sada silničních světel zahrnuje následující: 

 Sloupová páka pro ovládání silničních světel. 

 12V LED světla schválená ECE pro provoz na komunikacích 

 Indikátor výstražných světel 

 Přední světlo model 515 

 Parkovací světla  

 Znamení směru jízdy  

 Potkávací světlo  

 Zadní světlo model 283 

 Zadní světla 

 Znamení směru jízdy 

 Brzdová světla 

 
POZNÁMKA: Volitelná sada silničních světel vyžaduje i přídavný rám. 

12.4.1 Znamení směru jízdy 

Pokud použijete směrový ukazatel, bude na displeji vozíku blikat symbol směrového 

ukazatele. Tento symbol bude rovněž blikat na displeji vozíku, když rozsvítíte nouzová 

světla. 

 

Obrázek 97. Symbol signálu zatáčení 
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12.4.2 Brzdové světlo 

Brzdová světla se aktivují při sešlápnutí brzdového pedálu. Mikrospínač brzdového 

světla je nainstalovaný k brzdovému pedálu. 

 

Obrázek 98. Přehled brzdového světla 

1. Brzdové světlo 

2. Brzdový pedál 

3. Mikrospínač brzdového pedálu 
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12.5 Žluté bleskové světlo 

 

Obrázek 99. Přehled žlutého bleskového světla nad nadhlavním ochranným krytem 

 

Obrázek 100. Přehled žlutého bleskového světla pod nadhlavním ochranným krytem 

Žluté bleskové světlo je výstražné světlo, které lze aktivovat spínačem. Světlo má 

vstupní napětí 12-80 Vdc a rychlost blikání 85 bliknutí za minutu. 

Žluté bleskové světlo je možné nainstalovat nad nadhlavním ochranným krytem, viz 

Obrázek 99.  Nebo je možné žluté bleskové světlo nainstalovat pod nadhlavním 

ochranným krytem se samostatnou montážní deskou, viz Obrázek 100. 
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12.6 Automatická pracovní světla 

 

Obrázek 101. Přehled automatického spínače světel 

Automatický spínač světel je snímač, který automaticky zapíná pracovní světla při 

nedostatečném osvětlení pracovního prostředí. Pokud se vozík určitou dobu nepoužívá, 

časovač automatická pracovní světla vypne. Čas je možné nastavit mezi 1-99 minutami. 

Funkci automatických pracovních světel je možné zapnout a vypnout. Citlivost senzoru 

lze nastavit pomocí parametru. 

12.7 Zadní světlo „blue spot“ 

 

Obrázek 102. Přehled horní polohy zadního světla „blue spot“ 
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Obrázek 103. Přehled spodní polohy zadního světla „blue spot“ 

Zadní světlo „blue spot“ se používá k tomu, aby pomáhalo lidem všimnout si 

pohybujícího se vozíku a snižuje tak nebezpečí srážek mezi osobami a vozíky. Zadní 

světlo „blue spot“ směřuje zaměřený svazek modrého světla k zemi za vozíkem. Zadní 

světlo „blue spot“ je zapojené paralelně se zadním světlem. 

Zadní světlo „blue spot“ je možné nainstalovat nad nadhlavním ochranným krytem, viz 

Obrázek 102. Nebo je možné zadní světlo „blue spot“ nainstalovat pod nadhlavním 

ochranným krytem se samostatnou montážní deskou, viz Obrázek 103. 
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12.8 Převodník DC-DC 

 

Obrázek 104. Přehled převodníku DC-DC 

Převodník DC-DC (12 V, 12,5 A) umožňuje připojení více periferních zařízení, jako jsou 

například svorky, snímače čárových kódů nebo tiskárny etiket, k elektrickému systému 

vozíku.  

12.9 Konektor 12 V 

 

Obrázek 105. Konektor 12 V 

Konektor 12 V můžete použít pro připojení různých elektronických zařízení k vozíku, 

jako je například nabíječka mobilního telefonu nebo elektrický zapalovač cigaret. 
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12.10 Automatické snížení výkonu na základě výšky zvedání 

 

Obrázek 106. Automatické snížení výkonu na základě výšky zvedání 

Výkon vozíku lze automaticky snížit na základě výšky zvedání nákladu. Výška zvedání 

je monitorována snímačem výšky zvedacího rámu, viz Obrázek 106. Hydraulika a 

provozní rychlost vozíku se automaticky zpomalí, když se náklad zvedá nad výšku 

snímače výšky zvedacího rámu. Pokud je vozík vybaven volným zvedáním, snímač 

výšky zvedacího rámu je obvykle nainstalován v nejvyšším místě prostoru pro volné 

zvedání. Snížení výkonu je konfigurováno přes nástroj TruckTool. 
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12.11 Snímač úhlu sklonu / indikace stavu na displeji s FC 

 

Obrázek 107. Přehled snímače úhlu sklonu 

Displej sklonu informuje obsluhu vozíku o úhlu sklonu prostřednictvím displeje vozíku. 

Úhel sklonu se měří prostřednictvím analogového snímače úhlu. 

Minimální, maximální a středová poloha úhlu sklonu musí mít individuální hodnotu.  

Hodnoty se nastavují v softwaru nástroje TruckTool. Úhel sklonu je uveden pro obsluhu 

na displeji vozíku pomocí 3 symbolů, viz oddíl Tabulka 12. 

Tabulka 12. Symboly úhlu sklonu 

SYMBOL POPIS 

 

Symbol středové polohy úhlu 

 

Symbol polohy pod středem 

 

Symbol polohy nad středem 

Symboly polohy úhlu jsou uvedeny v pravém horním roku displeje vozíku. 



 

 

Copyright © 2016 by UniCarriers. All rights reserved. Revision: B Document ID: 633725-CZ 178 (214) 

 

B08D • B09D Návod k Obsluze 

 

Obrázek 108. Symbol úhlu sklonu na displeji vozíku 

12.12 Indikátor hmotnosti nákladu a výstražný systém přetížení 

   VAROVÁNÍ 

 

Za žádných okolností nepřekračujte maximální nosnost nákladu vozíku. Nebezpečí 

převrhnutí! 

   UPOZORNĚNÍ 

 

Výstražný systém přetížení je pouze informativní. Vždy dbejte na maximální hodnoty 

hmotnosti nákladu a informace o středu nákladu uvedené na štítku nosnosti. Vozík 

nepřetěžujte! 

Volitelný ukazatel hmotnosti nákladu zobrazuje na displeji vozíku hmotnost nákladu. 

Přesnost váhy je +/-50 kg. Indikovaná hmotnost se zobrazuje ve středu prostřední 

informační oblasti. 

Indikátor hmotnosti nákladu doprovází výstražný systém přetížení. Ikona výstrahy před 

přetížením se zobrazí na levé straně displeje vozíku. Výstražný systém přetížení má 3 

výstražné úrovně a je spojený se třemi snímači: snímač tlaku (volitelné příslušenství, viz 

sekce 5.3.14.2), snímač úhlu sklonu (volitelné příslušenství, viz sekce 12.11) a snímač 

výšky zvedacího rámu (volitelné příslušenství, viz sekce 12.10). 
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Podle toho, jaké snímače jsou nainstalované, displej vozíku může ukazovat jednu nebo 

více z následujících výstrah: 

 Úroveň výstrahy č. 1 se aktivuje, když zvedací rám není nakloněný nebo je 

nakloněný dozadu 

Úroveň výstrahy č. 1 vyžaduje snímač tlaku (a snímač úhlu sklonu, když je zvedací 

rám nakloněný dozadu) 

 Úroveň výstrahy č. 2 se aktivuje, když zvedací rám je nakloněný dopředu 

Úroveň výstrahy č. 2 vyžaduje snímač tlaku a snímač úhlu sklonu. 

 Úroveň výstrahy č. 3 se aktivuje, když zvedací rám je nakloněný dopředu a vidle 

jsou zvednuté nad oblast volného zvedání 

Úroveň výstrahy č. 3 vyžaduje snímač tlaku, snímač úhlu sklonu a snímač výšky 

zvedacího rámu. 

Výstražný systém přetížení je zablokovaný vždy během první sekundy po aktivaci 

funkce zvedání a poté se použije průměrné filtrování pro další sekundu, které zabrání 

nežádoucím výstrahám. 

 

Obrázek 109. Ukazatel hmotnosti nákladu 

1. Ikona výstrahy přetížení 2. Ukazatel hmotnosti nákladu 
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12.13 Volitelné vybavení a příslušenství sedadla obsluhy 

Pro sedadla obsluhy jsou k dispozici následující příslušenství: 

 Levá ruční opěrka (MSG20, MSG75) 

 Pás sedadla 

 Nástavec opěradla (MSG65, MSG75) 

12.13.1 Ruční opěrka 

 

Obrázek 110. Přehled ruční opěrky 

Levá ruční opěrka poskytuje další pohodlí během dlouhého kyvadlového provozu. 

Ruční opěrku můžete složit do jakékoli polohy a můžete nastavit výšku a úhel ruční 

opěrky. 

Pro nastavení výšky ruční opěrky: 

1. Odejměte kulatý kryt z boku 

sedadla. 

2. Vyndejte matici pod kulatým krytem. 
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3. Nastavte výšku ruční opěrky. 

 

4. Když je ruční opěrka v požadované výšce, nasuňte matici zpět a utáhněte ji. 

5. Nasaďte kulatý kryt zpět do správné polohy. 

Pro nastavení úhlu ruční opěrky: 

1. Otáčejte stavěcím knoflíkem směrem ke znaménku (+) pro zvednutí přední části 

ruční opěrky nebo směrem ke znaménku (-) pro spuštění přední části ruční opěrky. 

12.13.2 Nástavec opěradla pro MSG65/MSG75 

 

Obrázek 111. Přehled nástavce opěradla 

Integrované opěradlo zabraňuje zranění v důsledku vadného držení těla obsluhy 

vozíku. Výšku opěradla lze přizpůsobit výšce těla. Je nastavitelné ve 13 stupních od 

475 mm do 645 mm.  

12.13.2.1 Nastavená nástavce opěradla 

Pro nastavení nástavce opěradla zvedněte nebo spusťte nástavec opěradla a nechte jej 

v zajištěné poloze. Pro odstranění nástavce opěradla jej vytáhněte celý ven. 
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12.14 Hasicí přístroj 

 

Obrázek 112. Přehled hasicího přístroje 

V případě požáru ve vozíku lze hasicí přístroj použít jako předběžný prostředek pro 

uhašení požáru. 

12.15 Nářadí pro výměnu baterie z boku 

 

Obrázek 113. Nářadí pro výměnu baterie z boku 

1. Nářadí pro výměnu baterie z boku 2. Stojan na baterie s tyčí ve tvaru T 

Nářadí pro výměnu baterie z boku se používá pro demontáž a montáž baterie. Stojan 

na baterie s tyčí ve tvaru T se používá pro držení baterie při demontáži baterie z vozíku. 
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12.15.1 Požadavky na motorové paletové vozíky používané na přepravu 

baterií vozíků s protizávažím 

Typy paletových vozíků, které lze používat k přepravě baterií u vozíků s protizávažím, 

jsou uvedeny v oddílu Tabulka 13. Upozorňujeme, že pro baterii 620 Ah a 775 Ah 

existují samostatné sloupce. 

 

POZNÁMKA: Šířka paletového vozíku musí činit nejméně 540 mm a délka vidlí může 

činit do 1450 mm. 

Tabulka 13. Požadavky na motorové paletové vozíky používané na přepravu baterií vozíků s 

protizávažím 

 KAPACITA 

Velikost baterie 620 Ah 775 Ah 

Paletový vozík pro pěší 1,6 t / 1,8 t / 2,0 t 2,0 t 

Plošinový paletový vozík (6 

km/h) 

1,8 t / 2,0 t 2,0 t 

Plošinový paletový vozík (9 

km/h) 

2,0 t 2,0 t 

12.15.2 Instalace nářadí pro výměnu baterie z boku 

 

Obrázek 114. Instalace nářadí pro výměnu baterie z boku 
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Pro instalaci nářadí pro výměnu baterie z boku na motorový paletový vozík: 

1. Vyvrtejte otvory do přípravku k 

vidlím motorového paletového 

vozíku. Viz Obrázek 114. 

 

2. Nainstalujte nářadí pro výměnu 

baterie z boku do otvorů v 

motorovém paletovém vozíku. 
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12.15.3 Výměna baterie s nářadím pro výměnu baterie z boku 

Při výměně baterie s nářadím pro výměnu baterie z boku se řiďte nálepkami s šipkami 

pro správné vedení baterie, viz nálepky znázorněné na Obrázek 115. 

 

Obrázek 115. Nálepky pro vedení baterie 

 
POZNÁMKA: Vyměňujte baterii vždy v prostoru pro výměnu baterie. 
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Pro demontáž baterie s nářadím pro výměnu baterie z boku: 

1. Otevřete dvířka baterie, viz sekce 10.9.1.4. 

2. Odpojte konektor baterie. 

 

3. Otevřete zamykací zařízení baterie. 

 

4. Přemístěte motorový paletový vozík 

pod vozík tak, aby nářadí pro 

výměnu baterie z boku bylo 

připojené k podložce baterie. 
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5. Zvedněte vidle motorového 

paletového vozíku cca o 20 mm. 

 

6. Přemístěte motorový paletový vozík 

dozadu tak, aby zadní část baterie 

byla stále ve vozíku. 

 

7. Zvedněte vidle motorového 

paletového vozíku tak, aby se 

baterie zvedla z podlahy v oddílu 

baterie. 

8. Pomocí motorového paletového 

vozíku baterii vyjměte. 

 

9. Vyjměte baterii z motorového paletového vozíku a položte ji na stojan na baterie s 

tyčí ve tvaru T: k uvolnění nástroje na výměnu baterie zboku stiskněte nohou 

uvolňovací páku. 
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Pro montáž baterie s nářadím pro výměnu baterie z boku: 

1. Zvedněte baterii na motorovém 

paletovém vozíku ze stojanu na 

baterie s tyčí ve tvaru T. Ujistěte se, 

že podložka baterie je připojená k 

nářadí pro výměnu baterie z boku. 

 

2. Pomocí motorového paletového 

vozíku přemístěte baterii tak, aby 

zadní část baterie byla uvnitř oddílu 

baterie. 

3. Spusťte vidle motorového 

paletového vozíku tak, aby se kola 

podložky baterie dotýkala podlahy v 

oddílu baterie. 

 

4. Pomocí motorového paletového 

vozíku zatlačte baterii dovnitř oddílu 

baterie. 
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5. Spusťte mírně vidle motorového 

paletového vozíku. 

 

6. Pro uvolnění nářadí pro výměnu 

baterie z boku sešlápněte nohou 

uvolňovací rukojeť. 

 

7. S motorovým paletovým vozíkem 

opusťte prostor pro výměnu baterie. 
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12.15.4 Vedení kabelu baterie 

Kabel baterie musíte vést tak, aby se nevklínil mezi zámek dvířek baterie. 

Veďte kabel baterie nad baterií a přes vedení kabelu, viz Obrázek 116. 

 

Obrázek 116. Vedení kabelu baterie 
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12.16 Zpětné zrcátko 

 

Obrázek 117. Přehled zpětného zrcátka 

Parabolické zadní zrcátko poskytuje obsluze vozíku viditelnost směrem k pravé straně 

vozíku, aniž by musela otáčet hlavou. Zadní zrcátko se dodává s dodatečnou montážní 

konzolou. 
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12.17 Vnější zpětná zrcátka 

 

Obrázek 118. Vnější zpětná zrcátka 

Vozík může být vybaven vnějšími zpětnými zrcátky na obou stranách nadhlavního 

ochranného krytu. 

12.18 Široké zrcátko 

 

Obrázek 119. Přehled širokého zrcátka 

Široké zrcátko poskytuje obsluze vozíku panoramatický pohled dozadu, čímž zvyšuje 

bezpečnost provozu vozíku. 
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12.19 Zrcátko pro mrtvý úhel  

 

Obrázek 120. Přehled zrcátka pro mrtvý úhel 

Zrcátko pro mrtvý úhel pomáhá obsluze vozíku s přídavným pohledem dozadu a dolů 

do skrytého okolí prostoru s protizávažím. 

12.20 Hydraulický akumulátor 

 

Obrázek 121. Přehled hydraulického akumulátoru 
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Obrázek 122. Hydraulický akumulátor s přehledem sady silničního světla 

Hydraulický akumulátor funguje jako tlumič nárazů zvedacího zařízení při použití vozíku 

na drsném povrchu ve venkovním prostředí. 

12.21 Široké nárazníky 

 

Obrázek 123. Přehled širokých nárazníků 
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12.22 Abbot 2 

 

Obrázek 124. Přehled Abbot 2 

Abbot 2 je systém internetové dálkové diagnostiky určený pro vidlicové vozíky a další 

podobná zařízení pro místní přepravu. Systém získává z vozíku informace o užívání a 

předává je na PC obsluhy, která data prochází a analyzuje. 
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13 Technické parametry 
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13.1 Technické informace 

1 CHARAKTERISTIKA 

1.1 Výrobce  UniCarriers UniCarriers UniCarriers UniCarriers UniCarriers 

1.2 Označení modelu výrobcem  25 25L 30 30L 35 

1.3 Napájení  Elektrické Elektrické Elektrické Elektrické Elektrické 

1.4 Typ obsluhy  Sedící Sedící Sedící Sedící Sedící 

1.5 Nosnost Q [kg] 2 500 2 500 3 000 3 000 3 500 

1.6 Vzdálenost středu nákladu c [mm] 500 500 500 500 500 

1.8 
Vzdálenost nákladu, náprava 

k čelu vidlí 
x [mm] 476 476 504 504 504 

1.9 Rozvor y [mm] 1 730 1 585 1 730 1 585 1 730 

2 HMOTNOST 

2.1 

Hmotnost vozíku, bez 

nákladu / včetně baterie 

(jednoduchý zvedací rám, 

minimální výška zvedání) 

[kg] 4 700 4 621 5 152 5 234 5 591 

2.2 

Zatížení nápravy s 

maximálním nákladem, 

přední / zadní (jednoduchý 

zvedací rám, minimální výška 

zvedání) 

[kg] 6 336 / 864 6 332 / 789 7 313 / 839 7 355 / 878 8 186 / 904 

2.3 

Zatížení nápravy bez 

nákladu, přední / zadní 

(jednoduchý zvedací rám, 

minimální výška zvedání) 

[kg] 2 424 / 2 275 2 292 / 2 329 2 571 / 2 581 2 454 / 2 780 2 654 / 2 937 

3 KOLA, HNACÍ ÚSTROJÍ 

3.1 

Kola, materiál (V = plné, L = 

vzduchové, SE = pevné 

vzduchové), přední / zadní 
 SE SE SE SE SE 

3.2 Rozměry kol, přední pcm/ [mm] 23 x 9-10 23 x 9-10 23 x 10-12 23 x 10-12 23 x 10-12 

3.3 Rozměry kol, zadní [mm] 18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8 

3.5 
Počet kol, přední / zadní (x = 

hnané) 
 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 
Rozchod kol (střed kol), 

přední 
b10 [mm] 985 985 950 950 950 

3.7 Rozchod kol (střed kol), zadní b11 [mm] 970 970 970 970 970 

4 ROZMĚRY 

4.1 
Náklon zvedacího rámu, 

dopředu / dozadu 
∂ / ß [˚] 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 

4.2 
Výška se spuštěným 

zvedacím rámem (viz tabulky) 
h1 [mm] 2 145 2 145 2 165 2 165 2 291 

4.3 Volné zvedání (viz tabulky) h2 [mm] 100 100 100 100 100 

4.4 Výška zvedání (viz tabulky) h3 [mm] 3 300 3 300 3 270 3 270 3 300 

4.5 
Celková výška se zvednutým 

zvedacím rámem 
h4 [mm] 4 355 4 355 4 325 4 325 4 345 
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4.7 

Výška k horní části 

nadhlavního ochranného 

krytu 

h6 [mm] 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 

4.8 Výška sedadla * h7 [mm] 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 

4,12 Výška tažného zařízení h10 [mm] 395 395 395 395 395 

4.19 Celková délka l1 [mm] 3 600 3 459 3 628 3 487 3 628 

4.20 
Délka k čelu vidlí (zahrnuje 

tloušťku vidlí) 
l2 [mm] 2 530 2 389 2 558 2 417 2 558 

4.21 Celková šířka b1/b2 [mm] 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 

4.22 
Rozměry vidlí (tloušťka, šířka, 

délka) 
s/e/l [mm] 

40 x 100 x 

1070 

40 x 100 x 

1070 

45 x 125 x 

1070 

45 x 125 x 

1070 

45 x 125 x 

1070 

4.23 
Pojezd vidlí podle DIN 15 173 

A/B/no 
 2A 2A 3A 3A 3A 

4.24 Šířka pojezdu vidlí b3 [mm] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

4.31 
Světlá výška pod zvedacím 

rámem, s nákladem 
m1 [mm] 105 105 115 115 115 

4.32 

Světlá výška uprostřed 

rozvoru kol, s nákladem (vidle 

spuštěné) 

m2 [mm] 122 122 122 122 122 

4.33 

Šířka pracovní uličky s 

paletami 1000 x 1200 mm, 

napříč 

Ast [mm] 3 805 3 660 3 830 3 690 3 830 

4.34 

Šířka pracovní uličky s 

paletami 800 x 1200 mm, 

podél 

Ast [mm] 3 960 3 815 3 985 3 840 3 985 

4.35 Stopový poloměr otáčení Wa [mm] 2 064 1 920 2 064 1 920 2 064 

4.36 
Minimální vzdálenost mezi 

středy otáčení 
b13 [mm] 160 160 160 160 160 

5 VÝKON 

5.1 
Provozní rychlost, s nákladem 

/ bez nákladu 
[km/h] 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 18 / 18 

5.2 
Rychlost zvedání, s nákladem 

/ bez nákladu 
[m/s] 0,5 / 0,65 0,5 / 0,65 0,45 / 0,6 0,45 / 0,6 0,45 / 0,6 

5.3 
Rychlost spouštění, s 

nákladem / bez nákladu 
[m/s] 0,55 / 0,5 0,55 / 0,5 0,5 / 0,45 0,5 / 0,45 0,5 / 0,45 

5.5 

Jmenovitý tah na tažném 

zařízení, s nákladem / bez 

nákladu 

[N] 9 300 / 9 700 9 300 / 9 700 9 100 / 9 550 9 100 / 9 550 8 950 / 9 500 

5.6 

Maximální tah na tažném 

zařízení, s nákladem / bez 

nákladu (krátké zatížení 5 

min) 

[N] 
15 800 / 

16 200 

15 800 / 

16 200 

15 550 / 

16 050 

15 550 / 

16 050 

15 400 / 

16 000 

5.7 
Stoupavost, s nákladem / bez 

nákladu** 
[%] 15 / 25 15 / 25 13 / 22 13 / 22 12 / 20 

5.8 
Maximální stoupavost, s 

nákladem / bez nákladu*** 
[%] 23 / 38 23 / 38 20 / 34 20 / 33 18 / 31 

5.9 
Doba zrychlení (10 metrů), s 

nákladem / bez nákladu 
[s] 4,2 / 3,9 4,2 / 3,9 4,3 / 3,9 4,3 / 3,9 4,4 / 3,9 

5.10 Provozní brzdy  Hydraulické Hydraulické Hydraulické Hydraulické Hydraulické 
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6 ELEKTRICKÉ MOTORY 

6.1 
Kapacita motoru pohonu 

(krátké zatížení 60 min) 
[kW] 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 

6.2 
Výkon motoru zvedání při 

činiteli zatížení 15% 
[kW] 20,8 20,8 25,5 25,5 25,5 

6.3 
Baterie podle DIN 

43 531/35/36 A/B/C/no 
 43,536A 43,536A 43,536A 43,536A 43,536A 

6.4 
Napětí baterie /minimální a 

maximální kapacita 
[V/Ah] 80 / 700-775 80 / 560-620 80 / 700-775 80 / 560-620 80 / 700-775 

6.5 Hmotnost baterie [kg] 1 863 1 558 1 863 1 558 1 863 

6.6 
Spotřeba energie podle cyklu 

VDI 60 
[kWh/h] 7,4±0,2 7,4±0,2 7,9±0,2 8,2±0,2 8,9±0,2 

8 RŮZNÉ 

8.1 Typ regulace trakce  AC AC AC AC AC 

8.2 
Maximální provozní tlak pro 

přídavná zařízení 
[bar] 185 185 185 185 205 

8.3 
Průtok oleje pro přídavná 

zařízení 
[l/min] 30 30 30 30 30 

8.4 
Hladina hluku, hodnota u 

ucha obsluhy (EN 12 053) 
[dB (A)] 65 65 66 66 66 

 
Hladina hluku při práci 

(EN 12053 a EN ISO 4871) 
[dB A] 65 65 66 66 66 

 

Hladina hluku při 

provozu/zvedání/v klidovém 

režimu (EN 12053 a EN ISO 

4871) 

[dB A] 67 / 71 / - 67 / 71 / - 71 / 68 / - 71 / 68 / - 71 / 68 / - 

8.5 
Konstrukce tažného zařízení / 

DIN typ, ref. 
 DIN15170-H DIN15170-H DIN15170-H DIN15170-H DIN15170-H 

 Vibrace celé kostry (MSG65) [m/s²] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Vibrace celé kostry (MSG75) [m/s²] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

 Vibrace celé kostry (MSG20) [m/s²] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

 Vibrace rukou [m/s²] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

 Teplotní provozní rozsah  [°C] -20…+45  -20…+45 -20…+45 -20…+45 -20…+45 

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické úpravy. 

 

* Hodnoty h7 zaznamenány se sedadlem MSG65. 

** Stoupavost platí pouze pro překážky, které lze překonat, a pro krátká stoupání. 

*** Vozík nesmíte provozovat ve svahu nad 15 %. 
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13.2 Výšky zvedacích rámů 

Legenda: h3 = Výška zvedání, h4= Výška se zvednutým zvedacím rámem, 1) = h5 

včetně nosné plošiny (bez nosné plošiny zvýšení o 305 mm pro dvojitý rám a 465 mm 

pro trojitý rám) 

ZVEDACÍ RÁM h3+s (mm) h1 (mm) h4 (mm) 
h2/h5 1) 

(mm) 

Jednoduchý zvedací rám 3 000 1 995 4 055 100 

3 300 2 145 4 355 100 

3 740 2 410 4 795 100 

4 100 2 590 5 155 100 

4 500 2 800 5 555 100 

5 000 3 050 6 055 100 

5 500 3 300 6 555 100 

6 000 3 550 7 055 100 

Dvojitý zvedací rám  3 000 1 995 4 055 940 

3 300 2 145 4 355 1 090 

3 700 2 410 4 755 1 355 

4 020 2 590 5 075 1 535 

Trojitý zvedací rám 3 730 1 805 4 785 750 

4 030 1 905 5 085 850 

4 300 1 995 5 355 940 

4 750 2 145 5 805 1 090 

5 060 2 265 6 115 1 210 

5 500 2 410 6 555 1 355 

5 990 2 590 7 045 1 535 

6 500 2 850 7 555 1 795 

7 000 3 050 8 055 1 995 
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14 Prohlášení o souladu s EC 

(Směrnice 2006/42/EC, Příloha II A) 

Rocla Oy prohlašuje, že tento stroj; který byl uvolněn na trh, splňuje požadavky na tento 

stroj stanovené směrnicí 2006/42/ES o strojním zařízení a směrnicí 2014/30/EU o 

elektromagnetické kompatibilitě; a dále prohlašuje, že následující harmonizované normy 

byly dodrženy:  

 EN ISO 3691-1, EN 16307-1, EN 1175-1 a EN 12895. 

Jméno a adresa zástupce oprávněného sestavovat tento technický soubor jsou 

uvedeny na konci tohoto dokumentu. 

20.4.2016 Järvenpää, Finsko 

 

Tapio Rummukainen 

CEO, Rocla Oy 

Technické informace: 

ROCLA OY 
P.O. Box 88 
FIN-04401 JÄRVENPÄÄ 
FINLAND  
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Spánkový režim .................................. 62 

Ukazatel parkovací brzdy .................... 56 

Výběrový náhled ................................. 64 

Výstražné hlášení ............................... 59 

Displejová ovládací tlačítka ..................... 51 

Dodání .................................................... 25 
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E 
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H 

Hnací náprava ........................................ 75 
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J 
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Kabina obsluhy 

Hadhlavní ochranný kryt ......................29 
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Kabina s PVC dveřmi ..........................33 

Základní kabina ...................................30 

Kód PIN 

Aktivace vozíku pomocí kódu PIN ..... 115 

Kontrolní seznam údržby ...................... 152 

Kryty vozíku .......................................... 133 

Odejmutí bočnice .............................. 141 
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L 
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M 
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Jak nakládat ...................................... 123 

Jak skládat do stohu ......................... 123 

Nosnost zvedání ............................... 121 

Rozbité palety ................................... 124 
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Výměna stěrače čelního skla ............ 146 
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Pojezdové cesty ..................................23 

V případě překlopení vozíku .............. 120 

Zamýšlené využití ...............................25 

Provozní poloha .................................... 111 

Provozní prostředí 

Nakládací můstky ................................24 

Osvětlení .............................................22 

Otevřený prostor .................................22 

Rampy ................................................24 

Únosnost podlahy ...............................22 

Vliv větru .............................................22 

Výtahy .................................................23 

Zakázané využívání ............................21 

Provozní režimy 
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Provozní teplota ..................................22 
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T 
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Topení .................................................... 34 

Nastavení topení ............................... 108 

Výměna vzduchového filtru v topení .. 143 
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PŘÍLOHA A: Štítky 

 

Obrázek 125. Typový štítek 

 

Obrázek 126. Kapacitní štítek 

 

POZNÁMKA: Štítek nosnosti může obsahovat další skutečné nosnosti při jiných 

výškách a vzdálenostech středu nákladu, pokud se hodí. 
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Obrázek 127. Nálepka provozního nebezpečí 

 

Obrázek 128. Nálepka nebezpečí skřípnutí 

 

Obrázek 129. Nálepka výstrahy provozu zvedacího rámu 
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Obrázek 130. Nálepka na sedadle 

 

Obrázek 131. Nálepka upozornění pro cestující 
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Obrázek 132. Výstražná nálepka 

 

Obrázek 133. Nálepka upozornění na olej 
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Obrázek 134. Příklad typového štítku baterie (může se lišit podle výrobce baterie) 

 

Obrázek 135. Nálepka plnicího víčka nádrže na hydraulický olej 
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Obrázek 136. Jmenovitý výkon štítku indikace výšky 

 

Obrázek 137. Štítek nouzového východu 
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