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

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

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

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

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

Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O recyklovatelný materiál by se měly postarat specializované
úřady.

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

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

požadavků kladených na obsluhu, viz.
Požadavky na řidiče strana 9.

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

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

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

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

Údržba

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

Podmínky použití
Jízda s vozíkem je povolena za následujících podmínek:

• uvnitř budov,
• na plochém, tvrdém a hladkém povrchu
• po zkontrolování maximální zatížitelnosti podklady a přijetí

opatření zabraňujících jejímu překračování,
• normální provozní teplota, viz Klimatické podmínky strana

62
• dobrá viditelnost, adekvátní osvětlení a schválené trasy.
• s dodržením zásady, že za jízdy musí být náklad spuštěn

dolů,

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

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

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

Požadavky na řidiče u konkrétních trhů

Následující požadavky se vztahují na řidiče vysokozdvižných
vozíků:

• Austrálie: Řidič musí splňovat požadavky normy AS
2359.2.

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

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

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

začátkem každé směny. Viz část Údržba vozíku strana
38.

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

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

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

Aby byl zachován optimální výkon a nedošlo ke ztrátě platnosti
záruky, používejte pouze originální náhradní díly!
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Vysvětlení výrobních štítků
Výrobní štítky pro Evropu
Výrobní štítek stroje obsahuje důležité informace. Pozorně si ho
přečtěte! Povolená nosnost nesmí být nikdy překročena.
Uvedený limit zatížení předpokládá, že zatížení je na vidlích
rovnoměrně rozloženo.

Obrázek 1. Výrobní štítky stroje

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

= speciální verze)   
3. Rok výroby   
4. Hmotnost bez baterie   
5. Minimální hmotnost baterie   

6. Maximální hmotnost baterie   
7. Napětí baterie   
8. Nosnost   
9. Vzdálenost těžiště   
10. Referenční číslo (rok a měsíc

výroby)   

Obrázek 2. Štítky s údaji o nosnosti, jednoduchý stohovač

1. Nosnost, Q   
2. Vyložení těžiště, D   

3. Výška zdvihu, H   
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Obrázek 3. Štítek s údaji o nosnosti, dvojitý stohovač

1. Výška zdvihu, H   
2. Maximální zvedací výška

vysokozdvižného vozíku s
nákladem na opěrných
nohách   

3. Výška zdvihu opěrných
ramen   

4. Nosnost opěrných ramen,
Q1   

5. Nosnost na zvednutých
vidlích Q2 s břemenem na
opěrných ramenech   

6. Nosnost na zvednutých
vidlích Q2 bez břemene na
opěrných ramenech   

7. Vyložení těžiště, D   

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

Umístění výrobních štítků
Umístění výrobního štítku na modelech A, X, ALL,
XLL a XML
Vozíky s horním ochranným rámem

Obrázek 4. A, X, XML

A. Výrobní štítek    B. Štítek s nosností   

Výrobní štítek se nachází na sloupku horního ochranného rámu
před řidičem.

Štítek s nosností se nachází na sloupku horního ochranného
rámu před řidičem.
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Vozíky bez horního ochranného rámu

Obrázek 5. ALL, XLL

A. Výrobní štítek    B. Štítek s nosností   

Obrázek 6. XML

A. Výrobní štítek    B. Štítek s nosností   

Výrobní štítek se nachází na krytu stroje na straně vidlí.

Štítek s nosností se nachází na krytu stroje na straně vidlí (ALL,
XLL) nebo na straně sedadla (XML).
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Pojízdný zakladač A

Modely A Ergo, junior (JN) a senior (SN) jsou elektrické vozíky
se stojící obsluhou. Vozík lze vybavit výklopnými bočními
stabilizátory zaručujícími vyšší nosnost a opěrnými rameny pro
manipulaci s dvojitými nosiči nákladu.

Modely ATF Ergo, junior (JN) a senior (SN) jsou elektrické
vozíky se stojící obsluhou, které jsou přizpůsobeny pro základní
či dvojitou hloubku regálů. Vozík je vybaven teleskopickými
vidlemi.

Modely ALL Ergo, junior (JN) a senior (SN) jsou elektrické
nízkozdvižné vozíky se stojící obsluhou, které jsou
přizpůsobeny pro vnitřní přepravu. Vozík lze vybavit dlouhými

vidlemi k přepravě různých typů nosiče nákladu. Obvykle se
jedná o palety nebo kontejnery.

Prostředí řidiče
Funkce
Ovládací prvky

A. Nouzové zastavení   
B. Akcelerátor   
C. Klakson   
D. Ovládání vysokozdvižného

vozíku   

E. Ovládání teleskopických vidlí,
zdvihacích opěrných noh
a/nebo bočních
stabilizátorů(volitelné),
svítilen Red Lamp (volitelné),
Blue Lamp (volitelné)   

F. Spínač na klíč   
G. Snížená rychlost (volitelné)   
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A. Levý nožní spínač   

Bezpečnostní funkce
Vozík je vybaven celou řadou bezpečnostních funkcí, kterými
se minimalizuje riziko nehody.

• Automatické omezení rychlosti při jízdě s vidlemi
zvednutými do výšky větší než 2 metry (neplatí pro široké
opěrné nohy).

• Automatické snížení rychlosti při otáčení o více než 45
stupňů (volitelně).

• Automatické zastavení při vzniku chyby v elektrické
soustavě.

• Automatické omezení rychlosti při jízdě s vyklopenými
bočními stabilizátory.

Nastavení
Řídicí konzola a loketní opěrka

• Nastavení řídicí konzoly do pohodlnější výšky lze provést
po uvolnění páčky A.

• Nastavení loketní opěrky do pohodlné výšky a úhlu lze
provést po uvolnění páčky B nebo C.

• Páku lze nastavit opatrným posunem do stran tak, abyste
měli při stohování nebo přepravě nákladu dobrý výhled.
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Multifunkční displej (MDI)
Popis displeje
Nabíjení baterie je indikováno pěti kontrolkami, čtyřmi zelenými
a jednou červenou. Plné nabití baterie je signalizováno
rozsvícením všech zelených kontrolek. S postupným vybíjením
baterie tyto kontrolky zhasínají. Jakmile je nutné baterii znovu
dobít, rozsvítí se (trvale) červená kontrolka.

1. Svítící červená kontrolka: <
20 % kapacity baterie.
Blikající červené světlo:
indikace chyby.   

2. 25 % kapacity baterie.   
3. 50 % kapacity baterie.   
4. 75 % kapacity baterie.   
5. 100 % kapacity baterie.   

6. Přesýpací hodiny: blikání
indikuje, že je aktivní
počitadlo motohodin.   

7. Klíč: zobrazený chybový kód
/ nutný servis   

8. Želva: snížená nejvyšší
rychlost   

9. Alfanumerický displej.   

Displej se skládá z pole s alfanumerickými symboly a třemi
různými figurativními symboly. Provozní čas vozíku, chybové

kódy a verze softwaru ovladače trakčního motoru jsou
zobrazovány na alfanumerickém displeji:

• Počitadlo motohodin indikuje počet hodin, po které byl
vozík v provozu.

• Chybový kód je signalizován zobrazením předem
definovaného kódu a blikáním červené kontrolky.

• Verze softwaru trakčního motoru se krátce zobrazí po
spuštění, a to ve tvaru „EPXXX“, kdy „XXX“ je číslo verze.

Ostatní symboly
• Želva zobrazuje, že maximální rychlost je snížená.
• Symbol montážního klíče znamená, že je uložen chybový

kód nebo že je nutné provést údržbu v přednastaveném
intervalu.

• Blikání přesýpacích hodin signalizuje zapnuté počitadlo
motohodin.
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Vozíky X pro sedící obsluhu

Modely X Ergo, junior (JN) a senior (SN) jsou elektrické vozíky
pro sedící obsluhu. Vozík lze vybavit sklopnými bočními
stabilizátory zaručujícími vyšší nosnost a opěrnými rameny pro
přepravu dvojitých nosičů nákladu.

Modely XTF Ergo, junior (JN) a senior (SN) jsou elektrické
vozíky pro sedící obsluhu, které jsou přizpůsobeny pro základní
či dvojitou hloubku regálů. Vozík je vybaven teleskopickými
vidlemi.

Modely XML Ergo, junior (JN) a senior (SN), jsou elektrické
vozíky pro sedící obsluhu, které jsou přizpůsobeny pro
intenzivní manipulaci a přepravu na velkou vzdálenost. Vozík

může být vybaven opěrnými rameny k přepravě dvojitých
nosičů nákladu.

Model XLL Ergo senior (SN) je elektrický nízkozdvižný vozík pro
sedící obsluhu, který je přizpůsoben k přepravě v malých
výškách. Vozík lze vybavit dlouhými vidlemi k přepravě různých
typů nosiče nákladu. Obvykle se jedná o palety nebo
kontejnery.
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Prostředí řidiče
Funkce
Ovládací prvky

A. Nouzové zastavení   
B. Ovládání vysokozdvižného

vozíku   
C. Klakson   
D. Ovládání teleskopických vidlí,

zdvihacích opěrných noh
a/nebo bočních
stabilizátorů(volitelné),
svítilen Red Lamp (volitelné),
Blue Lamp (volitelné)   

E. Elektrická pojistka
(volitelné)   

F. Ukazatel směru hnacích kol
(volitelné)   

G. Volič směru jízdy (volitelné)
(standardně s verzemi pro
mrazírenských prostory a
řízením o 360° stupních)   

H. Klávesnice   
I. Displej   
J. Kontrolka, vozík v provozu (u

určitých modelů)   

A. Levý nožní spínač   
B. Brzdový pedál   

C. Nožní ovládání směru jízdy
(funkce Hands Free Direction
Control (HFDC))   

D. Akcelerátor   

Bezpečnostní funkce
Vozík je vybaven celou řadou bezpečnostních funkcí, kterými
se minimalizuje riziko nehody.
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• Automatické omezení rychlosti při jízdě s vidlemi
zvednutými do výšky větší než 2 metry (neplatí pro široké
opěrné nohy).

• Omezení rychlosti v závislosti na úhlu natočení volantu.
• Omezení rychlosti při jízdě ve směru vidlí.
• Automatické zastavení při vzniku chyby v elektrické

soustavě.
• Automatické omezení rychlosti při jízdě s vyklopenými

bočními stabilizátory.
• Zablokování hydraulických funkcí, pokud řidič nesedí na

sedadle obsluhy.

Nastavení
Loketní opěrka, výška sedadla a opěrka nohou / podlaha

Ke zvýšení pohodlí a ergonomických podmínek pracoviště
řidiče je k dispozici řada možností nastavení.

Nastavení loketní opěrky, výšky křesla a podpěry
nohou/podlahy.
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1. Povolením zámku A (max. jedna otáčka) lze upravit výšku
loketní opěrky. Klíč utáhněte a uzamkněte tak loketní
opěrku do pohodlné polohy.

2. Výšku křesla lze nastavit posunutím páčky B nahoru (aby
bylo možné křeslo spustit níž, musí být křeslo zatíženo
vahou těla řidiče).

3. Výšku opěrky nohou / podlahy lze nastavit posunutím
páčky B dolů (aby bylo možné spustit podlahu níž, musí
být zatížena vahou těla řidiče).

POZNÁMKA!
Křeslo/podlaha musí být nastavovány v době, kdy
vozík je vypnutý, protože hrozí riziko neúmyslné
aktivace pedálu akcelerátoru.

Sedadlo řidiče
Sedadlo řidiče je vybaveno nastavitelným plynovým tlumičem,
který lze nastavit podle váhy řidiče. Opěradlo zad může být
nastaveno ve čtyř různých poloh. Je-li vozík vybaven
miniaturním volantem, je instalována loketní opěrka, kterou lze
otočit do pohodlné pracovní polohy a vyklopit nahoru ke
snadnějšímu nasedání a sestupování ze sedadla řidiče.

A. Nastavení tlumiče
Odpružení se nastavuje pomocí knoflíku na rámu sedadla za
opěradlem zad sedadla.

B. Nastavení opěradla
Páčkou na levé straně opěradla lze opěradlo nastavit do čtyř
různých poloh.

C. Nastavení loketní opěrky
Otočením šroubu uvnitř loketní opěrky lze opěrku nastavit do
pohodlné pracovní polohy. Výška se nastavuje dvěma šrouby
umístěnými za loketní opěrkou.
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D. Seřízení sedadla v podélném směru
Křeslo lze posouvat dopředu a dozadu rukojetí nacházející se
pod křeslem.

E. Nastavení výšky přední části sedáku
Přední část čalounění sedadla lze nastavit na tři různé výšky.
Čalounění sedáku se uvolní uchopením za přední okraj a
vytažením dopředu. Jakmile je nastavena požadovaná výška,
zatlačte čalounění sedáku zpět do nové polohy.

Midi volant

Midi volant má tři různé možnosti nastavení:

A. Zvýšení, snížení a náklon
Povolte páčku pod řízením (1), nastavte ji do požadované
polohy a opět páčku utáhněte.

B. Otočení volantu do strany
Uchopte celý volant a otočte ho do požadovaného úhlu.

Volitelné vybavení
Boční stabilizátory (volitelné)
Ke zvýšení nosnosti při zvedání břemene do větší výšky jsou
některé modely vybaveny výsuvnými bočními stabilizátory, které
se ovládají hydraulickými válci. Omezovací vypínač ve stožáru
zastaví zvedací pohyb při určité výšce, kdy je použití
stabilizátorů povinné. Zvedání nemůže pokračovat, dokud
nejsou stabilizátory plně vysunuté. Plné vysunutí stabilizátorů je
signalizováno nepřetržitým rozsvícením kontrolky. Nejvyšší
rychlost vozíku se sníží, pokud stabilizátory nejsou zcela
vysunuté.

POZNÁMKA!
Ponecháte-li stabilizátory vysunuté po delší dobu,
může v nich postupně klesat hydraulický tlak,
v důsledku čehož kontrolka zhasne nebo začne
blikat. Pokud se to stane, tlak je třeba zvýšit
použitím ovládací páky, dokud kontrolka opět
nezačne svítit trvale.

Stabilizátory je vhodné používat pouze při nakládání
a pokládání. U běžné přepravy je vhodné nést náklad co
nejníže a stabilizátory zcela zatáhnout.

Red Lamp (volitelné), Blue Lamp (volitelné)
Vozík může být vybaven Red Lamp nebo Blue Lamp které vrhá
jasně modré světlo na zem, jež varuje chodce a jiné operátory
vozíku před příjezdem vozíku.
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Obrázek 7. Red Lamp / Blue Lamp

Red Lamp/Blue Lamp je osazeno do jednoho z postranních
sloupků horního ochranného rámu, na té straně vozíku, kde je
volant. Úhel svítilny je nastavitelný tak, aby světelná stopa
dopadala do vzdálenosti 2-4 metry od vozíku. Výstražné světlo
se zapíná pouze tehdy, kdy vozík jede vpřed (opačným
směrem, než vidlice). Red Lamp/Blue Lamp Lze zapnout a
vypnout spínačem na přístrojové desce, viz obrázek
Ovládací prvky strana 13 (A-Ergo) a Ovládací prvky strana
17 (X-Ergo).

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

Přídavné zařízení
Vozík může být vybaven přídavnými zařízeními. Mimo jiné
existují následující možnosti:

Přídavné zařízení A ALL ATF

Psací pult x x x

Kontrolka x x

Svítilna Red Lamp x x

Svítilna Blue Lamp x x

Boční stabilizátory x

Opěrná mříž x x

Ručně ovládaný
volič směru jízdy

Tabulka 1. A, ALL, ATF
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Přídavné
zařízení

X XLL XML XTF

Psací pult x x x x

Kontrolka x x* x

Svítilna Red
Lamp

x x x

Svítilna Blue
Lamp

x x x

Boční
stabilizátory

x

Opěrná mříž x x x

Ručně ovládaný
volič směru jízdy

x x x x

* Je nutné, aby byl namontován horní ochranný rám.

Tabulka 2. X, XLL, XML, XTF
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Technické údaje
Technické údaje, modely A

Model vozíku Napětí a kapacita
baterie (V/Ah)

Kapacita
(kWh)

Hmotnost
min./max
(kg)

AJN 24/240-465 5,8-11,2 270/500

ASN 24/575-775 13,8-18,6 400/700

ALL 24/465-775 13,8-18,6 400/700

Tabulka 3. Standardně dodávané baterie

Technické údaje, modely X

Model vozíku Napětí a kapacita
baterie (V/Ah)

Kapacita
(kWh)

Hmotnost
min./max
(kg)

XJN 24/240-465 5,8-11,2 270/500

XSN 24/575-775 13,8-18,6 400/700

XLL 24/465-775 13,8-18,6 400/700

Tabulka 4. Standardně dodávané baterie

Nabíjení baterie
Údržbu baterie by měl provádět pouze speciálně vyškolený
personál. Nabíjení baterií však smí provádět i další personál, a
to za předpokladu, že se k připojení k nabíjecí jednotce používá
zástrčka baterie. Nabíjení baterie se provádí podle doporučení
jejího výrobce a za použití vhodné nabíječky. Vozík je určen pro

použití s baterií na bázi olovo/kyselina. Měly by se používat
pouze automatické nabíjecí jednotky.

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

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

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

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

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

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

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

Před nabíjením
1. Vypněte vozík.
2. Vytáhněte zástrčku baterie ven z vozíku pomocí rukojeti

zástrčky baterie.
POZOR!
Zástrčku nevytahujte zatažením za kabely.

3. Nadzvedněte pojistku baterie.
4. Vysuňte baterii. Vezměte na vědomí, že při částečném

vysunutí baterie se aktivuje bezpečnostní zarážka.
5. Podle pokynů dodavatele baterie zajistěte správnou

hladinu elektrolytu. Baterie se může poškodit, pokud jsou
desky článků během nabíjení suché. Elektrolyt baterie
může při nabíjení přetéci, pokud je jeho hladina příliš
vysoká.

POZNÁMKA!
To neplatí pro gelové baterie.

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

POZNÁMKA!
Pokud je nutné doplňovat do baterie vodu
častěji než jednou za týden, většinou je něco
v nepořádku. To platí pro normální prostředí a
způsob použití.
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6. Zasuňte baterii.
7. Zajistěte baterii pojistkou.
8. Zapojte zástrčku baterie do konektoru nabíječky.
9. Spínačem na nabíječce zahajte nabíjení.
10. Zkontrolujte, zda indikátor nabíjení ukazuje normální

hodnoty. V opačném případě nahlaste chybu.

Po nabíjení
1. Ověřte, zda bylo nabíjení dokončeno.
2. Vypněte nabíjení.
3. Odpojte nabíjecí konektor.
4. Nadzvedněte pojistku baterie.
5. Vysuňte baterii.
6. Zkontrolujte vodu v baterii a podle potřeby ji doplňte na

správnou hladinu podle pokynů výrobce baterie.
7. Zajistěte baterii pojistkou.
8. Zasuňte baterii.
9. Připojte zástrčku baterie.
10. Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je baterie zajištěná.

Údržba a výměna baterie
Údržba a výměna baterie
1) Vytáhněte zástrčku baterie.

2) Nadzvedněte pojistku baterie.

3) Vysuňte baterii. Při povysunutí baterie se aktivuje
bezpečnostní zarážka.

VAROVÁNÍ!
Dávejte pozor, aby z baterie nevystříkl
elektrolyt. Kyselina může způsobit vážné
popáleniny.

POZNÁMKA!
Při výměně baterie je nutné použít vozík na
baterie. Odšroubujte a vyjměte jednu
z bezpečnostních pojistek (na každé straně se
nachází jedna).

VAROVÁNÍ!
Pokud se na pracovišti používá systém výměny
baterií, nemusí být pojistka přítomna. Vozíku
hrozí převrácení, je-li baterie vyjmuta.

4) Podle postupu popsaného v části Údržba vozíku strana
38 zkontrolujte baterii.

5) Po dokončení servisu baterii zasuňte na své místo.

6) Baterii zajistěte a znovu připojte zástrčku.
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POZNÁMKA!
Baterie je zajištěna, pokud je rukojeť (1)
zatlačena do krajní dolní polohy a zástrčka (2)
je zatlačena dolů.

Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je
baterie zajištěná.

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

7) Na ukazateli baterie zkontrolujte napětí.

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

VAROVÁNÍ!
Zabraňte vzniku zkratů, které mohou způsobit
výbuch nebo požár.
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Úvod

Vozík je vybaven počítačem a řídicím a monitorovacím
systémem, který se skládá z displeje, klávesnice a řídicí
jednotky. Systém je také vybaven bzučákem, který v různých
situacích upozorňuje řidiče.

Obecné
Chce-li řidič vozík spustit, musí zadat ID obsluhy a kód PIN
nebo použít spínací klíč (volitelné). V režimu spuštění může
obsluha využít velkého množství informací pomocí displeje,
např. datum, čas, stav baterie, informační zprávy a jakékoli
chybové kódy a výstražné zprávy. ID obsluhy a kód PIN jsou
poskytnuty při dodávce vozíku. Po dodání by měl být kód
změněn.

Symboly a znaky na displeji

A. Datum: Dan-měsíc-rok.   
B. Čas: Hodiny – minuty   
C. Měřič motohodin: Zobrazuje

dobu aktivity nebo dobu
přihlášeni. Obvykle se
zobrazuje doba aktivity.   

D. Symbol normální rychlosti /
plíživé rychlosti: Oznamuje,
zda je vozík v režimu
normální rychlosti nebo
plíživé rychlosti
(zajíc/želva).   

E. Pole pro chybové kódy: Kód
chyby složený z písmene E a
číslic se zobrazí, když dojde
k chybě (pokud se zobrazí
výstraha, zabere celý horní
řádek).   

F. Indikátor baterie: Ukazuje
stav baterie.   

G. Symbol for zastavení
zvedání. Pokud je vozík
vybaven funkcí restartu a
budete chtít pokračovat ve
zvedání, stiskněte tlačítko

na panelu ikon.   

Zobrazení stavu baterie

Je-li baterie vybitá, indikátor baterie začne blikat
a v pravidelných intervalech bude znít bzučák. Jestliže baterie
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nebude znovu nabita nebo vyměněna, funkce zvedání bude
deaktivována, aby nedošlo k poškození baterie a aby se
zabránilo normálnímu chodu vozíku. Deaktivovaná funkce
zvedání je indikována svítícím symbolem ^ vlevo od symbolu
zajíce/želvy.

POZNÁMKA!
Jakmile se na displeji zobrazí, že je baterie vybitá, je
nutné baterii dobít nebo vyměnit.

Chybová hlášení
Chybové kódy

Všechny chybové zprávy se zobrazují v
dolním řádku displeje. Chybové zprávy jsou
uvedeny ve formě kódu, sestávajícího z
písmene E a číselného kódu, např. 008. Je-li
zobrazen chybový kód, vozík přejde do
bezpečného režimu, což může znamenat, že
se funkce vozíku vypnou. Určité chybové
stavy se opraví automaticky nebo je lze
odstranit vypnutím a opětovným spuštěním
vozíku. Chybový kód se poté deaktivuje.

POZOR!
Chybový kód bude přetrvávat v případě závažné
chyby. Pokud k tomu dojde, měli byste se obrátit na
autorizovaného servisního technika a poskytnout mu
kód chybové zprávy.

Změna jazyka
1) K položce „Settings“ přejdete pomocí tlačítka .

Settings

2) Stiskněte tlačítko .

3) Pomocí tlačítek se šipkami vyberte jazyk a stisknutím

tlačítka potvrďte výběr.

SELECT LANGUAGE:
English

4) Nyní automaticky přejdete do režimu přihlášení s novou
volbou jazyka

Operator ID:
?

Varování
Existuje řada různých varování, která se používají k upoutání
pozornosti řidiče, například v případě chybného obslužného
úkonu. Některé systémy vozíků rovněž nebudou s řidičem
pracovat, dokud neprovede příkaz zobrazený na displeji.

• Release throttle
Řidič je vyzván k nastavení rychlostní páky do neutrální
polohy.
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• Release controls
Řidič je vyzván k nastavení všech pák hydraulického
systému do neutrálních poloh.

Další varovná hlášení se zobrazují například tehdy, jestliže se
některý systém vozíku začne přehřívat. Jestliže varování
nezmizí ani v případě, že řidič poslechl instrukce na displeji,
obraťte se na autorizovaného servisního technika.

Menu

Obrázek 8. Základní nabídky v počítači vozíku
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Počítač vozíku má řadu funkcí, které jsou k dispozici v systému
nabídek. Existuje pět základních nabídek s několika
podnabídkami. Mezi základními nabídkami se přechází pomocí

tlačítka . Pro přístup k některým základním nabídkám je
zapotřebí heslo.

• Operator ID: Nabídka ke spuštění vozíku.
• Local code: Určeno pro místního vedoucího pracovníka.
• Service code: Určeno pro autorizovaného servisního

technika.
• Settings : Zde je možné nastavit jazyk, který se bude

zobrazovat na displeji. Počítač vozíku podporuje
švédštinu, angličtinu, němčinu a francouzštinu. Pomocí
počítačového softwaru lze také nainstalovat další jazyk
(předem je vybrána španělština).

• TRAC: Určeno pro autorizovaného servisního technika.

Navigace nabídkami
K navigaci mezi nabídkami se používají kurzorové klávesy
(tlačítka 2, 4, 6 a 8 na klávesnici). Přecházet lze svisle nebo
vodorovně, na displeji se zobrazí dostupná možnost.

• Chcete-li vstoupit do nabídky: Stiskněte tlačítko .
• Chcete-li opustit vybranou nabídku: Stiskněte . V

režimu odhlášení funguje tlačítko klaksonu jako

tlačítko„ESC“. Stiskněte tlačítko po zobrazení zprávy
Exit

na obrazovce.
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Návod k řízení, modely A
Spuštění vozíku
1) Připojte zástrčku. Zkontrolujte, že je deaktivována funkce

nouzového zastavení.

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

3) Otočte klíč.

POZNÁMKA!
Bezpečnostní funkce brání vozíku ve spuštění
v případě, že kterýkoliv z ovladačů je při pokusu
o spuštění vozíku aktivní.

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

Spuštění vozíku strana 31.

2) Levou rukou uchopte volant a pravou rukou uchopte
ovladač rychlosti.

3) Sešlápnutím levého pedálu levou nohou uvolněte brzdu,
ovladačem rychlosti vyberte směr jízdy a za jízdy nechte
nohu na daném místě.

4) Vozík se začne pohybovat, jakmile ovladač rychlosti
posunete dopředu nebo dozadu. Čím více aktivujete
ovladač rychlosti, tím vyšší bude akcelerace a rychlost.
Vozík rozjíždějte a zrychlujte citlivě, abyste šetřili řídicí
jednotku a nesený náklad.

5) Vozík lze zabrzdit několika způsoby:

• Brzdění snížením vychýlení ovladače rychlosti nebo
jeho vrácením do neutrální polohy. Tím je zajištěno
hladké brzdění a toto je způsob, který by se měl
obecně používat nejvíce.

• Brzdění opačným chodem. Brzdnou sílu lze regulovat
způsobem použití ovladače rychlosti.

• Brzdění uvolněním ovladače rychlosti do neutrální
polohy a následným uvolněním levého pedálu.
Používejte jen k nouzovému brzdění.

6) Jestliže hlavní napájení musí být v případě nouze
odpojeno: Vytáhněte zástrčku baterie nebo stiskněte
tlačítko nouzového vypnutí.

POZNÁMKA!
Při převážení nákladu by se měl vozík
pohybovat opačným směrem, než jakým
směřují jeho vidle. Řidič tak má lepší výhled
a může s vozíkem snáze manipulovat. Při řízení
ve směru vidlí reaguje vozík citlivě na ostré
zatáčení. (Srovnejte s couváním automobilem.)

POZNÁMKA!
Hydraulické funkce je možné využívat jen
v případě, že řidič sešlápne brzdový pedál /
nožní spínač. To samé se týká i volby elektricky
ovládaných teleskopických vidlí (ATF).
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7) Vozík vypněte podle pokynů uvedených v části
Vypnutí vozíku strana 32.

Vypnutí vozíku
1) Vozík vypnete otočením klíčku proti směru hodinových

ručiček.

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

POZNÁMKA!
K vypínání vozíku nepoužívejte nouzové
zastavení.

Návod k řízení, modely X
Spuštění vozíku
1) Připojte zástrčku baterie a zkontrolujte, zda je

deaktivována funkce nouzového zastavení.

2) Je-li vozík vybaven elektrickým zámkem, otočte klíčkem.
Na displeji se krátce zobrazí úvodní informace.

3) Zobrazí se požadavek na zadání identifikačních údajů
obsluhy. Budete požádáni o zadání ID obsluhy. Vezměte
na vědomí, že musí obsahovat stejný počet číslic jako
otazníků.

Operator ID:
?

4) Zadejte svůj kód PIN.

Operator code
????

5) Po zadání platného ID obsluhy a kódu PIN je vozík
připraven k jízdě.

POZNÁMKA!
Je-li po spuštění vozíku aktivována nějaká
páka, zobrazí se na displeji zpráva, která řidiče
žádá o nastavení polohy páky do neutrální
polohy. Pak lze vozík ovládat. To znamená, že
při startování je zamezeno náhlým pohybům.

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

Spuštění vozíku strana 32. Je-li vozík vybaven
elektrickým zámkem (volitelným), otočte klíčkem.

POZNÁMKA!
Bezpečnostní funkce brání vozíku ve spuštění
v případě, že je kterýkoliv z ovladačů při pokusu
o spuštění vozíku aktivní.

2) Podle pokynů ve 3. kroku uchopte levou rukou volant nebo
ji ponechte na miniaturním volantu. Pravou ruku položte na
loketní opěrku a sešlápněte levý spínací pedál.

3) Jestliže je vozík vybaven miniaturním volantem, umístěte
celou dlaň levé ruky na malý výstupek miniaturního
volantu, paži mějte opřenou o loketní opěrku. Loketní
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opěrka se přizpůsobuje pohybům, které děláte. Nastavení
loketní opěrky je popsáno v části Sedadlo řidiče strana
19. Vozík může být namísto miniaturního volantu
vybaven volantem střední velikosti – viz část Nastavení
strana 18.

4) Jestliže položíte levou nohu na levý spínací pedál
a vyberete směr jízdy, uvolní se parkovací brzda. Vozík
není vybaven konvenční parkovací brzdou s pákou.

5) Jakmile sešlápnete pedál akcelerátoru (zcela vpravo)
a současně sešlápnete spínací pedál nebo stisknete
tlačítko jízdy vpřed/vzad, začne se vozík pohybovat. Čím
více stisknete pedál akcelerátoru, tím vyšší bude rychlost.
Vozík rozjíždějte a zrychlujte citlivě, abyste šetřili řídicí
jednotku a nesený náklad.

6) Směr jízdy lze změnit spínačem směru jízdy, který se
nachází na ovladači rychlosti. Některé vozíky mohou být
vybaveny ručně ovládaným spínačem (například vozíky
přizpůsobené pro práci v chladírnách nebo vybavené
otáčením o 360 stupňů). Řízení s miniaturním volantem je
progresivní, tzn. čím pomaleji se vozík pohybuje, tím více
každé otočení volantem ovlivní otáčení kol. Extrémně
pomalé pohyby řízení vozidla neovlivňují řízení.

POZNÁMKA!
Vozík může být vybaven řízením s rozsahem
360 stupňů, což znamená, že směr jízdy může
být opačný vůči zvolenému směru. Šipky na
displeji zobrazují směr jízdy vozíku při
akceleraci.

7) Vozík lze zabrzdit několika způsoby:

• Vozík je vybaven automatickou funkcí brzd (motorová
brzda), která se aktivuje při snížení tlaku na pedál
akcelerátoru. Tím je zajištěno hladké brzdění a toto je
způsob, který by se měl obecně používat nejvíce.

• Uvolněním pedálu akcelerátoru, výběrem opačného
směru jízdy a opětovným sešlápnutím pedálu
akcelerátoru dosáhnete potřebného brzdného účinku
(brzdění protipohybem).

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

8) Vždy mějte sešlápnutý levý spínací pedál a rychlost
a brzdění ovládejte pravou nohou.

POZOR!
K zabrzdění vozíku NEPOUŽÍVEJTE levý
spínací pedál.

9) Ovladačem rychlosti pohybujte jemně, abyste dosáhli
plynulého pohybu vozíku.
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10) Jestliže hlavní napájení musí být v případě nouze
odpojeno: Vytáhněte zástrčku baterie nebo stiskněte
tlačítko nouzového vypnutí.

POZNÁMKA!
Při převážení nákladu by se měl vozík
pohybovat opačným směrem, než jakým
směřují jeho vidle. Řidič tak má lepší výhled
a může s vozíkem snáze manipulovat. Při řízení
ve směru vidlí reaguje vozík citlivě na ostré
zatáčení. (Srovnejte s couváním automobilem.)

POZNÁMKA!
Aby bylo možné využít hydraulické funkce,
musí řidič sedět na sedadle.

11) Vozík vypněte podle pokynů uvedených v části
Vypnutí vozíku strana 34.

Vypnutí vozíku
1) Postup vypínání vozíku: Tlačítko přidržte stisknuté po

dobu přibližně dvou sekund. Na displeji se zobrazí hlášení
„shutting down“ (Vypínání) a poté se zobrazí přihlašovací
text.

shutting down...

Operator ID:
?

POZNÁMKA!
Před odpojením zástrčky baterie vždy vypněte
vozík v souladu s výše uvedenými pokyny, aby
nedošlo k zablokování programu nebo
poškození systému ATC.

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

POZNÁMKA!
K vypínání vozíku nepoužívejte nouzové
zastavení.

Normální nebo pomalý režim
Režim normální rychlosti
Symbol normální rychlosti (zajíc) nebo pomalé rychlosti (želva)
se na displeji zobrazují vždy; zobrazuje se vždy právě aktivní
režim.

Režim pomalé rychlosti
Za provozu lze manuálně aktivovat pomalou rychlost. Tlačítko

slouží k přepnutí mezi dvěma rychlostmi. (Tlačítko k
přímému přechodu k normální rychlosti.) Různé bezpečnostní
systémy ve vozíku mohou v některých situacích automaticky
snižovat rychlost. Omezení rychlosti může být způsobeno
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například jízdou s vidlemi zvednutými do velké výšky nebo
jízdou se sklopenými bočními stabilizátory. Symboly normální
rychlosti nebo režimu pomalé jízdy se snížením rychlosti
nezmění.

Pohotovostní režim
Pohotovostní režim by měl být používán pouze během kratších
přestávek v práci. Vždy po dokončení práce, případně pokud
má vozík zůstat delší dobu bez dozoru, musí se vypnout.

1) Přechod do pohotovostního režimu: Stiskněte a podržte

tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí text „standing
by...“.

2) Přejděte zpět do provozního režimu: Krátce znovu

stiskněte tlačítko .



11   VŠEOBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ

36

Odpovědnost za náklad
Řidič vozíku je zodpovědný za náklad, se kterým se manipuluje
během přepravy. Musí být vyloučena veškerá rizika překocení
nebo sklouznutí materiálu. Řidič vozíku má právo a povinnost
odmítnout přenášet jakýkoliv náklad, který představuje jasné
bezpečnostní riziko. Informaci o přípustné maximální nosnosti
vozíku naleznete na štítku s nosností.

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

Maximální zátěž
Při zvedání nákladů se nesmí překračovat maximální nosnost
vozíku (uvedená na příslušném štítku s nosností
vysokozdvižného vozíku). Počítejte s účinky těžiště na nosnost
zařízení.

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

POZOR!
Zkontrolujte polohu těžiště nákladu.

POZOR!
Nejezděte se zvednutým nákladem.

Manipulace se 2 paletami
Následující text se vztahuje k vozíkům se stavitelnými
výložníky, které umožňují manipulovat se 2 paletami.

• Upravte rychlost v souladu se stavem podlahy, rozložením
hmotnosti a zatáčením.

• Pamatujte si, že vyšší místo těžiště snižuje stabilitu vozíku.
Pokuste se mít náklad co nejníže, nejtěžší část nákladu
vždy zcela dole.

• Když nakládáte pouze vidlemi, musí být opěrné nohy zcela
spuštěny.

• Informaci o přípustných kombinacích nákladu pro
konkrétní vozík naleznete na štítku s nosností.
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Stohování

1) Ke stohu se přibližujte s nákladem ve spuštěné poloze.

2) Pokud se chystáte zvednout náklad do velké výšky, je
nutné boční stabilizátory (je-li jimi vozík vybaven) vysunout
v době, kdy jsou vidle spuštěny. Než stabilizátory
vysunete, zkontrolujte, zda je pro ně dostatek místa.
Náklad nikdy nezvedejte, dokud se nerozsvítí světelné
indikátory.

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

4) Náklad ve vhodné poloze spusťte na stoh.

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

6) Spusťte vidlice do přepravní polohy.

7) Při odebírání nákladu z regálu provádějte tyto pohyby v
obráceném pořadí.
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Denní kontrola (před každou směnou)
Odpovědnost: Řidič vozíku

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

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

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

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

3) Zkontrolujte, zda z vozíku neuniká olej.

4) Zkontrolujte klakson aktivací ovládacích prvků ve stavu
přihlášení k vozíku.

5) Zkontrolujte brzdný výkon hlavní a parkovací brzdy.

6) Zkontrolujte vnější poškození nebo nadměrné opotřebení
koleček.

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

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

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

VAROVÁNÍ!
Pokud je vozík řízen s nedostatečným
výhledem přes ochranu proti sevření prstů,
existuje nebezpečí ohrožení života.

POZOR!
Chyby zjištěné během každodenní kontroly je
nutno ohlásit vedoucímu pracovníkovi /
nadřízenému. Viz část Řidič vozíku strana 9.

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

Nabíjení baterie
Na ukazateli baterie zkontrolujte napětí.

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

Viz Nabíjení baterie strana 23 ohledně postupu nabíjení.

Pokud dojde k poškození
Jakékoli poškození, ke kterému došlo, musí být oznámeno
nadřízenému.
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Týdenní kontrola
Odpovědnost: Řidič vozíku

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

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

3) Zkontrolujte, zda je kolo neporušené.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intervaly údržby
Doporučené výměny

POZNÁMKA!
Chcete-li zaručit správnou funkčnost vozíku,
používejte pouze originální náhradní díly.
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• Hydraulické olejové filtry a vzduchové filtry pro nádrže
hydraulického oleje musí být kontrolována a vyměňovány
podle potřeby nejpozději po 1000 hodinách provozu.

• Hydraulický olej je nutné měnit jednou ročně nebo vždy po
3000 hodinách provozu.

POZOR!
Byl-li hydraulický olej byl zahřát na více než 60
°C, olej a filtr se musí ihned vyměnit, protože
technické vlastnosti oleje se mohly změnit.

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

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

První servisní prohlídka (200 hodin)
Tento servis má za úkol zajistit provoz vozíku a jeho součástí.
Filtr převodového oleje musí být vyměněn a musí být proveden
funkční test podle následujícího seznamu.

• Kontrola vnějšího poškození podvozku
• Zkontrolujte svary v důležitých bodech.
• Kontrola zvedacích zařízení
• Kontrola uchycení součástí
• Kontrola houkačky

• Provozní zkouška vpřed, vzad a řízení.
• Kontrola hnací jednotky
• Kontrola všech kol
• Zkouška funkce brzd
• Vyměňte oleje podle pokynů.
• Kontrola těsnosti olejové soustavy
• Kontrola hydraulické jednotky, trubek a hadic
• Kontrola válců
• Funkční test, zvedání a spouštění.
• Mazání podle mazacího schématu.
• Měření a kontrola baterie a funkce nabíjení.

Servisní intervaly
Údržbu je nutno provádět pravidelně, při běžném používání
vozíku jedenkrát ročně nebo vždy po 500 provozních hodinách.
Plánované servisní prohlídky zahrnují úkony, jakými jsou
například zkušební jízda, funkční zkoušky, výměny filtrů a olejů
atd.

POZNÁMKA!
V případě provozu v náročných nebo prašných
prostředích nebo v prostředích s vlhkou či korozivní
atmosférou se doporučuje častější provádění
údržby. Vaše autorizovaná servisní organizace vám
to pomůže vyhodnotit.
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Položky údržby
Plánované servisní prohlídky se provádějí podle následujících
bodů:

X Povinné

X Nepovinné

Podvozek

Popis A-Ergo X-Ergo

Symboly/štítky X X

Kryty a panely X X

Horní ochranný rám X X

Kolejové kolo X X

Pojistka baterie,
zámek, válečky

X X

Pryžová rohož X X

Podvozek X X

Mazání X X

Soustava táhel X X

Stabilizátory X X

Sedadlo řidiče X

Řídicí kolečko X X

Mikrospínač X X

Podvozek

Popis A-Ergo X-Ergo

Barva X X

Ochrana prstů X X

Výrobní štítek X X

Hnací jednotka

Popis A-Ergo X-Ergo

Převodovka X X

Trakční motor X X

Hnací kolo X X

Hnací hřídel X X

Hladina převodového
oleje

X X

Soustava stožáru

Popis A-Ergo X-Ergo

Zvedací řetězy X X

Vidle, nosič vidlí X X

Ložiska/válečky X X

Mazání X X
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Soustava stožáru

Popis A-Ergo X-Ergo

Profil stožáru X X

Tažné tyče X X

Řízení

Popis A-Ergo X-Ergo

Motor posilovače
řízení

X X

Posilovač řízení X X

Volant / snímač
volantu

X X

Převodka řízení X X

Kluzné ložisko X X

Ložisko řízení X X

Hydraulický systém

Popis A-Ergo X-Ergo

Hladina
hydraulického oleje

X X

Hadice X X

Spojky X X

Motor čerpadla X X

Hydraulický systém

Popis A-Ergo X-Ergo

Hydraulické čerpadlo X X

Vypínací
a proporcionální ventil

X X

Zvedací válce

Popis A-Ergo X-Ergo

Válce X X

Elektrická soustava

Popis A-Ergo X-Ergo

Kabely, spínače X X

Stykače X X

Baterie X X

Ovladače trakčního
motoru

X X

Klakson X X

Akcelerátor X X

Sestava brzdového
pedálu

X X

Snímač/spínač
stožáru

X O

Pojistky X X
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Elektrická soustava

Popis A-Ergo X-Ergo

Zástrčka baterie X X

Chladicí ventilátor X X

Řídicí počítač vozíku X

Nouzové zastavení X X

Spínač zvedání X X

Levý nožní spínač X X

Měřič motohodin X X

Snímač přítomnosti
obsluhy

X X

Indikátor baterie X X

Uzamykatelný spínač X O

Výstražná kontrolka O O

Brzdová soustava

Popis A-Ergo X-Ergo

Funkce brzd X X

Parkovací brzda X X

Brzdový kotouč X X

Spotřební materiály
Pro servis a údržbu vozíku používejte výhradně spotřební
materiály (oleje, mazací tuky atd.), které byly schváleny naším
oddělením pro originální náhradní díly. Viz
Originální náhradní díly strana 49.

Tabulka mazání, modely A
A-Ergo
1. Údržba po 500 hodinách
2. Roční údržba
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POZNÁMKA!
Pokud je vozík používán v extrémních podmínkách
nebo náročném prostředí, lze intervaly údržby
zkrátit.

Doplňkový mazací plán pro model ATF

Doplňkový mazací plán pro model ALL
Model ALL-Ergo nemá žádné další součásti vyžadující mazání.
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Součásti vyžadující mazání, modely A
Umístění Vysvětlení

A Úsek stožáru – povrchy kladek a kluzné plochy

B Zvedací řetězy, všechny

C Nosič vidlice – opěrné kladky

D Podvozek – náprava (nepoháněná)

E Axiální válečková ložiska – všechna

F Řetězová kladka, hřídel

G Hydraulický olej, filtr

H Olej v převodové skříni

I Nosič vidlice – opěrné kladky

J Vidle, kladky, kluzné plochy

K Řetězy, pohon vidlí

L Kolo se šikmými zuby

Tabulka mazání, modely X
X-Ergo
1. Údržba po 500 hodinách
2. Roční údržba
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Doplňkový mazací plán pro model XTF

Doplňkový mazací plán pro model XLL
Model XLL-Ergo nemá žádné další součásti vyžadující mazání.

Součásti modelů X vyžadující mazání
Umístění Vysvětlení

A Úsek stožáru – povrchy kladek a kluzné plochy

B Zvedací řetězy, všechny

C Nosič vidlice – opěrné kladky

D Náprava podvozku (nezatížená)

E Axiální válečková ložiska – všechna

F Řetězová kladka, hřídel

G Hydraulický olej, filtr

H Olej v převodové skříni

I Nosič vidlice – opěrné kladky

J Vidle – kladky, kluzné plochy

K Řetězy, pohon vidlí

L Kolo se šikmými zuby

E Náprava podvozku (nezatížená)
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Legenda k mazacímu schématu
Symbol Vysvětlení Symbol Vysvětlení

Olejový filtr a
vzduchový filtr, výměna

Hydraulický olej,
olejový filtr a
vzduchový filtr,
výměna

Převodový olej,
kontrola

Olej v převodové
skříni, výměna

Mazací tuk Pouze verze určená
pro chladírny

Nástřik na řetěz Mazání řetězu
nástřikem oleje

Pro symboly obecně platí:

Nevyplněný symbol – zkontrolovat mazání a podle potřeby
namazat.

Vyplněný symbol – vyměnit.

Pojistky
Obecné

VAROVÁNÍ!
Výměnu pojistek musí provádět autorizovaný
servisní technik.

VAROVÁNÍ!
Při výměně pojistky vždy vypněte napájení
vytažením zástrčky baterie.

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

Pojistky, modely A

Označení Silnoproudé (A) Použití

F1 160 Trakční motor

F2 250 Motor čerpadla

F3 7,5 Manévrování

F4 30 Posilovač řízení

F5 30 Pouze model ATF
(teleskopické vidle)

Tabulka 5. Pojistky, modely A

Pojistky, modely X

Označení Silnoproudé (A) Použití

F1 160 Trakční motor

F2 250 Motor čerpadla

Tabulka 6. Pojistky, modely X



SERVIS A ÚDRŽBA   14

49

Označení Silnoproudé (A) Použití

F3 7,5 Manévrování

F4 30 Posilovač řízení

F5 30 Pouze model XTF
(teleskopické vidle)

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

Řešení základních problémů
Pokud vozík nefunguje ani po provedení příslušných opatření
uvedených v následující tabulce, obraťte se na autorizovaného
servisního technika. Další zásahy by měli provádět pouze
speciálně ustanovení a vyškolení servisní technici. Pokud se na
displeji obsluhy zobrazuje kód chyby, je nutné tuto skutečnost
nahlásit technikovi autorizovaného servisu.

Stav vozíku Možná příčina Opatření

Vozík nelze spustit. Nebyla zasunuta
zástrčka baterie.

Připojte zástrčku
baterie.

Není připojen spínač
nouzového vypnutí /
konektor baterie.

Připojte spínač
nouzového vypnutí /
konektor baterie.

Kapacita baterie je
příliš nízká.

Nabijte baterii

Pojistka je vadná. Vyměňte vadnou
pojistku.

Spínací klíč je
nastaven do polohy
„0“ nebo není vozík
přihlášen

Přepněte spínací klíč
do polohy „I“ nebo
zadejte příslušné ID
obsluhy a heslo

Vozíkem nelze
pojíždět.

Vozík není připraven
k použití

Proveďte všechny
činnosti uvedené v
řádku „Vozík
nefunguje“

Spínač pohonu v
sedadle není
aktivován.

X**: Posaďte se na
sedadlo obsluhy.

Sešlápněte levý nožní
spínač.

Pojistka pohonu je
vadná.

Vyměňte vadnou
pojistku pohonu.
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Stav vozíku Možná příčina Opatření

Vozík nezvedá
náklad.

Vozík není připraven
k použití

Proveďte všechna
opatření uvedená pod
hlavičkou „The truck
will not start“ (Vozík
nelze spustit)

Spínač pohonu v
sedadle není
aktivován.

X**: Při ovládání pák
seďte v sedadle.

A**: Sešlápněte levý
nožní spínač.

Hladina hydraulického
oleje je příliš nízká.

Zkontrolujte hladinu a
doplňte potřebné
množství
hydraulického oleje.

Kapacita baterie je
pod 20 %

Nabijte baterii

Pojistka čerpadla je
vadná.

Vyměňte vadnou
pojistku čerpadla.

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

Rozebírání a sestavování panelů
Obecné

VAROVÁNÍ!
Odstranění a opětovné namontování panelů a krytů
by měl provádět pouze autorizovaný servisní
technik.

VAROVÁNÍ!
Před demontáží krytu odpojte vytažením zástrčky
baterie obvod hlavního napájení.

VAROVÁNÍ!
Dávejte velký pozor na prostor motoru vozíku, např.
ohledně horkých povrchů.

VAROVÁNÍ!
Používání vozíku s odstraněnými kryty a panely není
povoleno.

Demontáž a montáž krytů stroje, modely A
1) Vyjměte upevňovací šrouby.

2) Vytáhněte kryt.

3) Montáž provádějte v opačném pořadí.
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Demontáž a montáž krytu stroje, modely X
1) Z krytu pod sedadlem odšroubujte knoflík a kryt

nadzvedněte.

2) Z krytu stroje odmontujte šrouby.

3) Nadzvedněte kryt.

4) Montáž provádějte v opačném pořadí.

Rozebírání a sestavování kol
Bezpečnostní předpisy týkající se výměny kol

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

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

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

Rozebrání a sestavení pojezdového kola, modely A
Zvedněte pojezdové kolo ze země a zajistěte vozík klíny nebo
špalky.

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

Zkontrolujte, zda je baterie řádně zasunuta a zajištěna.

1) Ohnutím čtyř podložek, které zakrývají pojistné šrouby,
sejměte opěrku pro nohu a vyjměte šrouby. Nadzvedněte
opěrku pro nohu a odpojte elektrický konektor brzdového
pedálu.

2) Povolte čepy opěrného kola a vyjměte je.

VAROVÁNÍ!
Dávejte pozor, ať si nepřiskřípnete prsty.

3) Vytáhněte pojezdové kolo.

4) Montáž provádějte v opačném pořadí.

Utahovací moment
Šrouby utáhněte momentem 81 Nm.

Po sestavení musí autorizovaný servisní technik zkontrolovat
náklon vozíku.
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Rozebrání a sestavení pojezdového kola, modely X
Vytáhněte zástrčku baterie.

Zvedněte pojezdové kolo ze země a zajistěte vozík klíny nebo
špalky.

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

Zkontrolujte, zda je baterie řádně zasunuta a zajištěna.

1) Odmontujte nožní opěrku.

2) Povolte čepy opěrného kola a vyjměte je.

VAROVÁNÍ!
Dávejte pozor, ať si nepřiskřípnete prsty.

3) Vytáhněte pojezdové kolo.

4) Montáž provádějte v opačném pořadí.

Utahovací moment
Šrouby utáhněte momentem 81 Nm.

Po sestavení musí autorizovaný servisní technik zkontrolovat
náklon vozíku.

Rozebrání a sestavení hnacího kola, modely A, X
Vytáhněte zástrčku baterie.

1) Povolte matice hnacího kola, ale nedemontujte je úplně.

2) Zvedněte pojezdové kolo ze země a zajistěte vozík klíny
nebo špalky.

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

3) Demontujte matice kola a vyjměte hnací kolo.

4) Nasaďte nové kolo. Zajistěte, aby bylo kolo ve správné
poloze. Utáhněte matice.

5) Spusťte vozík na zem.

6) Utahovací moment
Utahovacím momentem 135 Nm utáhněte
matice. Postupujte podle křížového pravidla.
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Oprávnění a povinnosti řidiče vozíku
Řidič má oprávnění a odpovědnost odmítnout řídit vozík
v následujících případech:

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

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

jej lze považovat za bezpečnostní riziko.

Obsluha má oprávnění:

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

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

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

VAROVÁNÍ!
Šplhání na vozík není povoleno.

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

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

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

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

Výška vozidla
Mějte na paměti, že vozík nelze používat v místech, kde světlá
výška je menší než výška kabiny řidiče, náklad nebo stožár.

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

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

Signalizace
Použijte klakson jako upozornění.

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

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

POZNÁMKA!
Příslušenství na vozíku může omezit výhled.

VAROVÁNÍ!
Pokud je vozík řízen s nedostatečným výhledem
přes ochranu proti sevření prstů, existuje nebezpečí
ohrožení života. Dejte si proto pozor např. na
kondenzaci a námrazy, které musí být odstraněny
před výjezdem vozíku.
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Přeprava

Obrázek 9. Přepravní režim

Za normální jízdy je nutné dbát na přepravní polohu. Pojíždění
se zvednutými vidlemi je zakázáno s výjimkou současného
zvedání nebo spouštění nákladu z regálů atd. .

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

Rychlost
Upravte rychlost v souladu se stavem podlahy, výhledem a
provozní bezpečností. Vyhýbejte se prudkému zrychlování,

náhlému brzdění a zatáčení ve velké rychlosti; hrozí nebezpečí
převrácení nebo pádu nákladu.

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

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

Obrázek 10. Opěrná mříž

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

VAROVÁNÍ!
Opěrná mříž vyžaduje při zvedání prostor navíc!

Nebezpečné oblasti
Nejezděte v blízkosti okrajů nakládacích ramp, průchodů atd.,
jestliže zde hrozí nebezpečí přejetí vozíku přes okraj. Při práci v
blízkosti barevně vyznačených rizikových zón buďte opatrní.

Překocení
Jestliže se vozík převrací, držte volant nebo páku.
Nevyskakujte!

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

Směr jízdy při jízdě po svahu
Vozíky s výsuvnými vidlemi
Tyto vozíky jsou vždy řízeny nenaložené s vidlemi směrem od
temene kopce nebo po svahu na kopci.

Ve svahu musí být za provozu s vidlemi/nákladem směrem
k vrcholu.

Udržujte pozornost!
Při provozu vozíku vždy mějte povědomí o personálu v okolí.
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Zajištění vozíku při přepravě

Obrázek 11. A-Ergo, X-Ergo, XML s ochranou stříškou

Obrázek 12. Modely ALL, XLL, XML bez horního ochranného rámu
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Obrázek 13. Ležící vozík

Má-li být vozík přepravován, musí být zajištěn ve stanovených
přepravních bodech. Všechny vozíky je nutné zajistit popruhy
přes vidlice. Pokud má vozík ochrannou stříškou nebo stožár,
který je vyšší než 2,5 m, přes ochrannou stříšku/stožár musí být
zajištěn popruh. Podvozek lze v obou směrech zajistit pomocí
podkládacích klínů, aby se zabránilo popojíždění nebo klouzání
vozíku.

Vozík může být položen na paletu bez baterie a hydraulického
oleje, pokud je příliš vysoký, aby mohl být transportován ve
vzpřímené poloze. Viz Ležící vozík strana 58.

POZNÁMKA!
Baterie musí být odpojena, pokud je zaslána
společně s vozíkem.

Zvedání vidlic

Obrázek 14. Zvedání vidlic

Nezajištěné vidlice je možné zvednout pomocí lana určeného
pro tento účel jako na obrázku. Vidlice se montují a demontují
vyvažováním na dřevěném špalku a tahem nebo tlakem ruky
směrem od vozíku nebo k vozíku.
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Posouvání vidlic

Posunutí volných vidlí: Nadzvedněte západku a přesuňte je do
požadované polohy.

Běžné provozní podmínky
Stohování musí být prováděno na pevném, čistém a rovném
povrchu.

Výjimečné provozní podmínky
Když se provozní podmínky se liší od obvyklých podmínek
uvedených výše, je třeba podniknout následující kroky:

• Pokud jsou pracovní podmínky trvalé povahy, musí být
sepsána dohoda s příslušným nadřízeným orgánem
a kteroukoliv další dotčenou stranou.

• Pokud jsou pracovní podmínky dočasné povahy, přijměte
vhodná opatření, jako je použití většího vozíku nebo
odpovídající snížení zatížení.

Práce v nebezpečných prostředích
Vozík pracující v oblasti, kde existuje riziko požáru, výbuchu,
nebo v jiné vysoce rizikové oblasti musí být k tomuto účelu
speciálně vybaven.

VAROVÁNÍ!
Vozík není za běžných okolností vybaven na tyto
situace.

Parkování
Vozík nesmí být ponechán bez dozoru jinde než ve
specifikovaných parkovacích oblastech. Parkování musí být
vždy na rovné podlaze. Vidle musí být spuštěny do nejnižší
polohy, aby o ně nikdo nemohl zakopnout. Vozík vždy vypínejte,
aby ho nebylo možné ovládat. Je-li vozík vybaven kódem PIN,
měl by být „odhlášen“, což vyžaduje nový kód pro restart
a zabraňuje to neoprávněnému použití. Viz část Vypnutí vozíku
strana 34. Je-li vozík vybaven spínáním na klíč, musí být klíč
vyjmut při opuštění vozíku, aby jej neoprávněné osoby nemohly
použít. To, zda se má klíč na konci směny vyjmout ze spínací
skříňky, určují podmínky pojištění proti požáru na pracovišti.
Zkontrolujte!
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Pokud se nepoužívaný vozík ponechává delší dobu, například
mezi dvěma směnami, bez dobití, je nutné odpojit zástrčku
baterie.

POZOR!
Nikdy neblokujte přístup k protipožárnímu vybavení
nebo požárním únikovým dveřím tím, že byste před
ně zaparkovali vozík nebo umístili zboží.

Zvedání vozíku
Obecné
Vozík zvedejte výhradně za zvedací oka určená k tomuto účelu.
Tento obrázek ukazuje, kde jsou na vozíku umístěny povolené
zvedací body. Zvedací body jsou označeny štítkem se
symbolem zvedacího háku.

Při zvedání vozíku pomocí zdviháku vozík zajistěte pomocí
klínů nebo špalků. Vozík nesmí spočívat na zvedáku, zatímco je
prováděna práce.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby všechny zvedací pomůcky byly určeny
pro odpovídající hmotnost. Hmotnosti jsou uvedeny
v části .

VAROVÁNÍ!
Zvedání vozíku smí provádět pouze autorizovaný
servisní technik.

VAROVÁNÍ!
Zvednete-li vozík nesprávně, jeho součásti se
mohou poškodit, pokud budou podrobeny nadměrné
síle.

Zvedání vozíku, modely A, X

VAROVÁNÍ!
Stroj nikdy nezvedejte za ochranný rám.

Sestavení a uvedení do provozu
VAROVÁNÍ!
Montáž/demontáže a uvedení vozíku do provozu
může provádět pouze autorizovaný servisní technik.
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Při přípravě vozíku k použití je nutno provést následující
činnosti.

• Nabijte baterii.
• Proveďte prohlídku za použití postupu popsaného v části

Denní kontrola (před každou směnou) strana 38.
• Vizuálně zkontrolujte, zda vozík (včetně vidlí) nejeví

známky poškození.
• Zkontrolujte, zda jsou na svých místech bezpečnostní a

výstražné symboly a zda jsou tyto čitelné. Viz
Bezpečnostní a výstražné symboly strana 63.

Následná montáž rádiového zařízení
Pokud jsou zařízení, která vyzařují elektromagnetické pole jako
rádiové vysílače, čtečky RFID nebo systémy sběru dat
připojena po dodání, všechna taková zařízení musí být
označena značkou CE. Pečlivě dodržujte výstrahy a pokyny pro
instalaci od výrobce zařízení. Pokud existuje riziko, že zařízení
může způsobit zranění osob, např. osob s lékařskými
implantáty, musí být zařízení vybaveno nálepkami s varováním
o tomto nebezpečí. Viz také Úpravy stroje strana 6.

Dočasné vyřazení vozíku z provozu
Uskladnění
Má-li být vozík vyřazen z provozu po dobu delší než jeden
měsíc, měl by být uskladněn v suchém vnitřním prostoru, kde
bude chráněn před mrazem.

Činnosti prováděné před uskladněním
1) Vozík očistěte.

2) Očistěte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v
návodu k údržbě dodaném výrobcem baterie.

3) Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě podle
značek na vozíku nebo vysunutím všech hydraulických
válců do jejich koncových poloh. V případě potřeby olej
doplňte.

4) Zkontrolujte účinnost hlavní brzdy a parkovací brzdy.

5) Proveďte mazání vozíku podle mazacího schématu.

6) Odpojte zástrčku baterie.

Činnosti prováděné během uskladnění
1) Přibližně každé dva měsíce zkontrolujte stav baterie

a hladinu elektrolytu v článcích.

Opětovné uvedení do provozu po uskladnění
1) Vozík očistěte.

2) Baterii čistěte a nabíjejte podle pokynů popsaných v části
Nabíjení baterie strana 23.

3) Zkontrolujte hladiny oleje v převodovce a v hydraulickém
systému.

4) Proveďte mazání vozíku podle mazacího schématu.

5) Připojte zástrčku baterie.

6) Proveďte týdenní kontrolu podle pokynů uvedených v
částiTýdenní kontrola strana 39.
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VAROVÁNÍ!
Opětovné uvedení vozíku do provozu smí provádět
pouze autorizovaný servisní technik.

Vyřazení vozíku z provozu
Pokud je vozík mimo provoz a nelze jej ovládat ze sedadla
řidiče pomocí obvyklých jízdních ovládacích prvků, obraťte se
okamžitě na nadřízeného.

Po poradě s autorizovanou servisní organizací musí
zodpovědný nadřízený pracovník zajistit, aby přesun vozíku
probíhal řízeně a nehrozilo nebezpečí nehody. Vozík by měl být
na místo, kde je možné jej opravit, přepravován pomocí jiného
vozíku, který má dostatečnou nosnost. Vozíky musí být
zvedány v určených zvedacích bodech, viz. Zvedání vozíku
strana 60.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že vozík nemůže spadnout nebo
sklouznout z vidlí, zatímco je přemísťován.

Zavěšený náklad
Vozík není určen pro zavěšený náklad, který se může houpat.

Instalace hasicího přístroje
Hasicí přístroj musí být nainstalován na vhodném místě tak, aby
byla snadno přístupný, aniž by narušoval výhled nebo vytvářel
nebezpečí kolize například v případě silného brzdění.

VAROVÁNÍ!
Není povoleno vrtat do sloupků ochranné stříšky
nebo do samotné ochranné stříšky.

V případě nehod
Všechny nehody nebo mimořádné události neprodleně hlaste
nadřízenému. Pokud je to možné, nechejte vozík v místě
nehody. Je-li to možné, přijměte opatření ke snížení škod nebo
ohrožená, zejména pokud jsou ohroženi lidé. Vyhýbejte se
činům, které by mohly zabránit vyšetření nehody. Obecně
musíte vyčkat rozhodnutí vedoucího pracovníka.

Hladiny hluku/zvuku
Hladiny hluku na úrovni řidiče jsou nižší než 70 dB(A). Měření
bylo provedeno v souladu s evropskou normou EN 12053.

Vibrace
Údaje o vibracích pro modely vozíků (testovány dle normy EN
13059+A1:2008).

A w,zF = 0,84 m/s², přesnost měření Cv 0,03

X w,zS = 0,89 m/s², přesnost měření Cv 0,09

Klimatické podmínky
Normální provozní teplota, pro kterou je vozík určen, spadá
do intervalu +1 °C až +25 °C. Nejvyšší krátkodobá teplota je
+40 °C, nejnižší krátkodobá teplota je -25 °C.
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Horní ochranný rám
Odstranění ochranné stříšky z vozíku, který má tuto výbavu,
není povoleno.

Ochranná obuv
Při práci s vozíky musí pracovníci nosit ochrannou obuv podle
příslušných národních norem.

Osvětlení
Pracovní osvětlení umožňuje pracovat za slabých světelných
podmínek. Pracovní osvětlení je pro řadu modelů k dispozici
jako volitelné příslušenství.

Další díly jednotky/přívěsy
Má-li být vozík po dodání vybaven přídavnými jednotkami,
zařízením k tažení přívěsu nebo jiným příslušenstvím, které by
mohlo ovlivnit stabilitu nebo účinnost brzd vozíku, obraťte se na
autorizovaného zástupce výrobce vozíku. Před sestavením
vozíku musí být jeho výrobcem vydáno schválení (viz
Úpravy stroje strana 6).

Svítilna Blue Lamp
Je-li vozík vybaven svítilnou Blue Lamp, která vrhá jasné modré
světlo na zem, které varuje chodce a jiné operátory vozíku před
příjezdem vozíku:

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

Bezpečnostní a výstražné symboly
Obecné

POZNÁMKA!
Na vozíku je umístěna celá řada výstražných
značek. Poškozené nebo chybějící značky vždy
vyměňte za nové.
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Vysvětlení symbolů

Nebezpečí rozdrcení
mezi pohybujícími se
součástmi

Nezdržujte se pod
vidlicí

Nestůjte na vidlici

Varování před Blue
Lamp - světelným
zdrojem.

Nehleďte do svítilny.
Před použitím vozíku
si přečtěte návod k
obsluze a řiďte se jím.

Umístění bezpečnostních a výstražných symbolů,
modely A a X
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Rozměry, modely A

Obrázek 15. A-Ergo Obrázek 16. ATF
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Obrázek 17. ALL

Roz
měr
y

AJN 160

STFV BDTFV BT BTFV SDTFV ST

H6 2310 2310 2310 2310 2310 2310

H5 3400-
5000

4875-
6825

3413-
5013

3413-
5013

4862-
6812

3400-
5000

H4 2900-
4500

4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

4350-
6300

2900-
4500

Tabulka 7. Typ vozíku a rozměry v mm

Roz
měr
y

AJN 160

STFV BDTFV BT BTFV SDTFV ST

H3 1990-
2790

1990-
2640

1990-
2790

1990-
2790

1990-
2640

1990-
2790

H2 H3-497 H3-477 203 H3-497 H3-477 203

H1 89 60 60 60 89 89

L 2065 1903 1903 1903 2065 2065

L1 1000/115
0

800/1000
/1150

800/1000
/1150

800/1000
/1150

1000/115
0

1000/11
50

L2 800 743 743 743 800 800

L3 1520 1503 1503 1503 1520 1520

L4 915 955 955 955 915 915

R2 1718 1704 1704 1704 1718 1718

B 940 1105 1105 1105 940 940

B1 170 x 70 100 x 40 100 x 40 100 x 40 170 x 70 170 x 70

S* 1415 1415 1415

V 220 600 600 600 220 220

Y1 230 230 230 230 230 230

* Volitelné vybavení
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Rozmě
ry

AJN 200

BDTFV BTFV SDTFV TFV

H6 2310 2310 2310 2310

H5 4880-6830 3410-5010 4868-6818 3398-4998

H4 4350-6300 2900-4500 4350-6300 2900-4500

H3 1985-2635 1985-2785 1988-2638 1988-2788

H2 H3-472 H3-492 H3-472 H3-492

H1 60 60 91 91

L 1942 1942 2115 2115

L1 800/1000/115
0

800/1000/115
0

1000/1150 1000/1150

L2 732 732 794 794

L3 1541 1541 1563 1563

L4 1004 1004 964 964

R2 1739 1739 1761 1761

B 1105 1105 940 940

B1 100 x 40 100 x 40 195 x 70 195 x 70

V 600 600 180 180

Y1 230 230 230 230

Tabulka 8. Typ vozíku a rozměry v mm

Roz
měr
y

ASN 160

BDTFV BT BTFV SDTFV ST STFV

H6 2310 2310 2310 2310 2310 2310

H5 4875-
6825

3413-
5013

3413-
5013

4862-
6812

3400-
5000

3400-
5000

H4 4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

H3 1990-
2640

1990-
2790

1990-
2790

1990-
2640

1990-
2790

1990-
2790

H2 H3-472 203 H3-497 H3-477 203 H3-497

H1 60 60 60 89 89 89

L 2007 2007 2007 2169 2169 2169

L1 800/1000
/1150

800/1000
/1150

800/1000
/1150

1000/115
0

1000/11
50

1000/11
50

L2 743 743 743 800 800 800

L3 1607 1607 1607 1624 1624 1624

L4 1059 1059 1059 1019 1019 1019

R2 1808 1808 1808 1822 1822 1822

B 1105 1105 1105 940 940 940

B1 100 x 50 100 x 50 100 x 50 170 x 70 170 x 70 170 x 70

S* 1415 1415

Tabulka 9. Typ vozíku a rozměry v mm
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Roz
měr
y

ASN 160

BDTFV BT BTFV SDTFV ST STFV

V 600 600 600 220 220 220

Y1 230 230 230 230 230 230

* Volitelné vybavení

Rozmě
ry

ASN 200

BDTFV BTFV SDTFV STFV

H6 2310 2310 2310 2310

H5 4880-6830 3410-5010 4868-6818 3398-4998

H4 4350-6300 2900-4500 4350-6300 2900-4500

H3 1985-2635 1985-2785 1988-2638 1988-2788

H2 H3-472 H3-492 H3-472 H3-492

H1 60 60 91 91

L 2045 2045 2218 2218

L1 800/1000/115
0

800 / 1000 /
1150

1000 / 1150 1000 / 1150

L2 732 732 794 794

L3 1645 1645 1667 1667

L4 1059 1108 1068 1068

Tabulka 10. Typ vozíku a rozměry v mm

Rozmě
ry

ASN 200

BDTFV BTFV SDTFV STFV

R2 1843 1843 1865 1865

B 1105 1105 980 980

B1 100 x 50 100 x 50 195 195

S* 1465

V 316 316-773 570 570

Y1 230 230 230 230

* Volitelné vybavení

Rozmě
ry

ATF

AJN TFV AJN DTFV ASN TFV ASN DTFV

H6 2310 2310 2310 2310

H5 3511-4811 4981-6331 3511-4811 4981-6331

H4 2900-4200 4350-5700 2900-4200 4350-5700

H3 2005-2655 2005-2455 2005-2655 2005-2455

H2 H3-616 H3-596 H3-616 H3 - 596

H1 75 75 75 75

L 1478/1678/17
78/1878

1478/1678/17
78/1878

1582/1782/18
82/1982

1582/1782/1
882/1982

Tabulka 11. Typ vozíku a rozměry v mm
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Rozmě
ry

ATF

AJN TFV AJN DTFV ASN TFV ASN DTFV

L1 800/1000/110
0/1200

800/1000/110
0/1200

800/1000/110
0/1200

800/1000/11
00/1200

L2 334/534/634/
734

334/534/634/
734

334/534/634/
734

334/534/634/
734

L3 1184/1384/14
84/1584

1184/1384/14
84/1584

1288/1488/15
88/1688

1288/1488/1
588/1688

L4 1045 1045 1149 1149

R2 1382/1582/16
82/1782

1382/1582/16
82/1782

1486/1686/17
86/1886

1486/1686/1
786/1886

B 950 950 950 950

B1 73 x 170 73 x 170 73 x 170 73 x 170

V 570-670 570-670 570-670 570-670

Y1 230 230 230 230

Rozměry ALL 200 ALL 300

H4 205 205

H1 85 85

L L1+917 L1+917

L1 1000/1150 1000-1150

L2 785/975 785/975

Tabulka 12. Typ vozíku a rozměry v mm

Rozměry ALL 200 ALL 300

L3 1507/1697 1507/1697

L4 917 917

R2 1702/1892 1702/1892

B 940 940

B1 175 x 55 175 x 55

V 480-680 480-680

Y1 230 230

Rozměry, modely X

Obrázek 18. Rozměry modelů X-Ergo, XML



16   ROZMĚRY

70

Obrázek 19. Rozměry, modely XTF

Obrázek 20. Rozměry, modely XLL

Roz
měr
y

XJN 160

BDTFV BT BTFV SDTFV ST STFV

H6 2110 2110 2110 2110 2110 2110

H5 4875-
6825

3413-
5013

3413-
5013

4862-
6812

3400-
5000

3400-
5000

H4 4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

Tabulka 13. Typ vozíku a rozměry v mm
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Roz
měr
y

XJN 160

BDTFV BT BTFV SDTFV ST STFV

H3 1990-
2640

1990-
2790

1990-
2790

1990-
2640

1990-
2790

1900-
2790

H2 H3-477 203 H3-497 H3-477 203 H3-497

H1 60 60 60 89 89 89

L 1981 1981 1981 2143 2143 2143

L1 800/1000
/1150

800/1000
/1150

800/1000
/1150

1000/115
0

1000/115
0

1000/11
50

L2 743 743 743 800 800 800

L3 1583 1583 1583 1600 1600 1600

L4 1033 1033 1033 993 993 993

R2 1779 1779 1779 1793 1793 1793

B 1105 1105 1105 1010 1010 1010

B1 100 x 40 100 x 40 100 x 40 170 x 70 170 x 70 170 x 70

S* 1415 1415

V 316-773 316-773 316-773 560 560 560

Y1 350-430 350-430 350 - 430 350-430 350 - 430 350-430

* Volitelné vybavení

Rozmě
ry

XJN 200

BDTFV BTFV SDTFV STFV

H6 2110 2110 2110 2110

H5 4880-6830 3410-5010 4868-6818 3398-4998

H4 4350-6300 2900-4500 4350-6300 2900-4500

H3 1985-2635 1985-2785 1988-2638 1988-2788

H2 H3-472 H3-492 H3-472 H3-492

H1 60 60 91 91

L 2020 2020 2020 2192

L1 800/1000/115
0

800/1000/115
0

800/1000/115
0

1000/1150

L2 732 732 732 794

L3 1621 1621 1621 1643

L4 1082 1082 1082 1042

R2 1814 1814 1814 1836

B 1105 1105 1105 1010

B1 100 x 40 100 x 40 100 x 40 195 x 70

S* 1465

V 316-773 316-773 316-773 570

Y1 350-430 350-430 350-430 350-430

Tabulka 14. Typ vozíku a rozměry v mm
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* Volitelné vybavení

Roz
měr
y

XSN 160

BDTFV BT BTFV SDTFV ST STFV

H6 2110 2110 2110 2110 2110 2110

H5 4875-
6825

3413-
5013

3413-
5013

4862-
6812

3400-
5000

3400-
5000

H4 4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

4350-
6300

2900-
4500

2900-
4500

H3 1990-
2640

1990-
2790

1990-
2790

1990-
2640

1990-
2790

1990-
2790

H2 H3-477 203 H3-497 H3-477 203 H3-497

H1 60 60 60 89 89 89

L 2085 2085 2085 2247 2247 2247

L1 800/1000
/1150

800/1000
/1150

800/1000
/1150

1000/115
0

1000/11
50

1000/11
50

L2 743 743 743 800 800 800

L3 1687 1687 1687 1704 1704 1704

L4 1137 1137 1137 1097 1097 1097

R2 1883 1883 1883 1897 1897 1897

B 1105 1105 1105 1010 1010 1010

B1 100 x 40 100 x 40 100 x 40 170 x 70 170 x 70 170 x 70

Tabulka 15. Typ vozíku a rozměry v mm

Roz
měr
y

XSN 160

BDTFV BT BTFV SDTFV ST STFV

S* 1415 1415 1415

V 316-773 316-773 316-773 560 560 560

Y1 350-430 350-430 350-430 350-430 350-430 350-430

Rozmě
ry

XSN 200

BDTFV BTFV SDTFV STFV

H6 2110 2110 2110 2110

H5 4880-6830 3410-5010 4868-6818 3398-4998

H4 4350-6300 2900-4500 4350-6300 2900-4500

H3 1985-2635 1985-2785 1988-2638 1988-

H2 H3-472 H3-492 H3-472 H3-492

H1 60 60 91 91

L 2124 2124 2296 2296

L1 800/1000/115
0

800/1000/115
0

1000/1150 1000/1150

L2 732 732 794 794

L3 1725 1725 1747 1747

L4 1186 1186 1146 1146

Tabulka 16. Typ vozíku a rozměry v mm
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Rozmě
ry

XSN 200

BDTFV BTFV SDTFV STFV

R2 1918 1918 1940 1940

B 1105 1105 1010 1010

B1 100 x 40 100 x 40 195 x 70 195 x 70

S* 1465 1465

V 316-773 316-773 570 570

Y1 350-430 350-430 350-430 350-430

* Volitelné vybavení

Rozmě
ry

XTF/XJN
DTFV

XTF/XJN
TFV

XTF/XSN
DTFV

XTF/XSN
TFV

H6 2110 2110 2110 2110

H5 4231-6331 3511-5111 4231-6931 3511-5111

H4 3600-5700 2900-4500 3600-6300 2900-4500

H3 1755-2455 2005-2805 1755-2655 2005-2805

H2 H3-596 H3-616 H3-596 H3-616

H1 75 75 75 75

L 1555/1755/18
55/1955

1555/1755/18
55/1955

1659/1859/19
59/2059

1659/1859/19
59/2059

Tabulka 17. Typ vozíku a rozměry v mm

Rozmě
ry

XTF/XJN
DTFV

XTF/XJN
TFV

XTF/XSN
DTFV

XTF/XSN
TFV

L1 800/1000/110
0/1200

800/1000/110
0/1200

800/1000/110
0/1200

800/1000/110
0/1200

L2 334/534/634/
734

334/534/634/
734

334/534/634/
734

334/534/634/
734

L3 1162/1362/14
62/1562

1162/1362/14
62/1562

1266/1466/15
66/1666

1266/1466/15
66/1666

L4 1121 1121 1225 1225

R2 1455/1655/17
55/1855

1455/1655/17
55/1855

1559/1759/18
59/1959

1559/1759/18
59/1959

B 1010 1010 1010 1010

B1 170 x 73 170 x 73 170 x 73 170 x 73

V 570-670 570-670 570-670 570-670

Y1 350-430 350-430 350-430 350-430

Rozměry XLL 200 XLL 300

H7 900-1000 900-1000

H4 205 205

H1 85 85

L L1+995 L1+995

Tabulka 18. Typ vozíku a rozměry v mm
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Rozměry XLL 200 XLL 300

L1 1000/1150 1000/1150

L2 785/975 785/975

L3 1585/1775 1585/1775

L4 995 995

R2 1780/1970 1780/1970

B 1010 1010

B1 175 x 55 175 x 55

V 480-680 480-680

Y1 350-430 350-430

Rozměry XML JN 160 XML SN 160

H6 2110 2110

H5 2000 2000

H4 1500 1500

H3 1290 1290

H2 203 203

H1 90 90

L 2143 2247

L1 1150 1150

Tabulka 19. Typ vozíku a rozměry v mm

Rozměry XML JN 160 XML SN 160

L2 800 800

L3 1600 1704

L4 993 1097

R2 1793 1897

B 1010 1010

B1 170 x 70 170 x 70

V 560 560

Y1 350-430 350-430
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Hmotnost, modely A
Vozík Pohotovostní hmotnost s

baterií/bez baterie (kg)
ERGO AJN 160 BT 1540 / 1140

ERGO AJN 160 BTFV 1540 / 1140

ERGO AJN 160 BDTFV 1790 / 1390

ERGO AJN 160 ST 1500 / 1100

ERGO AJN 160 STFV 1500 / 1100

ERGO AJN 160 SDTFV 1700 / 1300

ERGO AJN 200 BTFV 1840 / 1440

ERGO AJN 200 BDTFV 2090 / 1690

ERGO AJN 200 STFV 1950 / 1550

ERGO AJN 200 SDTFV 1950 / 1550

ERGO ASN 160 BT 1765 / 1165

ERGO ASN 160 BTFV 1765 / 1165

ERGO ASN 160 BDTFV 1910 / 1310

ERGO ASN 160 ST 1725 / 1125

ERGO ASN 160 STFV 1725 / 1125

ERGO ASN 160 SDTFV 1870 / 1270

ERGO ASN 200 BTFV 2065 / 1465

ERGO ASN 200 BDTFV 2310 / 1710

Vozík Pohotovostní hmotnost s
baterií/bez baterie (kg)

ERGO ASN 200 STFV 2025 / 1425

ERGO ASN 200 SDTFV 2270 / 1670

ERGO ATF/AJN DTFV 1975 / 1575

ERGO ATF/AJN TFV 1975 / 1575

ERGO ATF/ASN DTFV 2200 / 1600

ERGO ATF/ASN TFV 2200 / 1600

ALL 300 1450 / 750

ALL 200 1450 / 750

Hmotnost, modely X
Vozík Pohotovostní hmotnost s

baterií/bez baterie (kg)
ERGO XJN 160 BT 1620 / 1220

ERGO XJN 160 BTFV 1620 / 1220

ERGO XJN 160 BDTFV 1790 / 1390

ERGO XJN 160 ST 1580 / 1180

ERGO XJN 160 STFV 1580 / 1180

ERGO XJN 160 SDTFV 1750 / 1350

ERGO XJN 200 BTFV 1915 / 1515

ERGO XJN 200 BDTFV 2090 / 1690
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Vozík Pohotovostní hmotnost s
baterií/bez baterie (kg)

ERGO XJN 200 STFV 1875 / 1475

ERGO XJN 200 SDTFV 2090 / 1690

ERGO XSN 160 BT 1845 / 1245

ERGO XSN 160 BTFV 1845 / 1245

ERGO XSN 160 BDTFV 2015 / 1415

ERGO XSN 160 ST 1805 / 1205

ERGO XSN 160 STFV 1805 / 1205

ERGO XSN 160 SDTFV 1975 / 1375

ERGO XSN 200 BTFV 2140 / 1540

ERGO XSN 200 BDTFV 2355 / 1755

ERGO XSN 200 STFV 2100 / 1500

ERGO XSN 200 SDTFV 2315 / 1715

ERGO XLL 200 1500 / 800

ERGO XLL 300 1500 / 800

ERGO XML JN 160 ST 1455/1005

ERGO XML SN 160 ST 1640/1040

ERGO XTF/XJN TFV 2020 / 1570

ERGO XTF/XJN DTFV 2020 / 1570

Vozík Pohotovostní hmotnost s
baterií/bez baterie (kg)

ERGO XTF/XSN TFV 2300 / 1600

ERGO XTF/XSN DTFV 2300 / 1600
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Objednání příručky k náhradním dílům
Naše společnost nezasílá automaticky s dodávkou vozíku
katalogy náhradních dílů. Za příslušný poplatek je možné
objednat příručku k náhradním dílům prostřednictvím místního
distributora. Dodací lhůta je přibližně tři týdny.

TYP VOZÍKU Číslo dílu

A 159253

X 159254
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