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Elektryczny wózek podnośnikowy
Instrukcja obsługi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące wózka podnośnikowego, przed jego
uruchomieniem.
Uwaga! Nie używaj wózka podnośnikowego, dopóki wszystkie fabrycznie montowane
zabezpieczenia nie będą zamontowane we właściwym miejscu.
Wstęp
Niniejsza instrukcja obsługi została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić
bezpieczną obsługę i konserwację wózka podnośnikowego. Każdy operator lub
osoba odpowiedzialna za wózek podnośnikowy, powinna uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy lub serwisowania . Tylko w ten
sposób można zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i sprawić, aby wózek
funkcjonował prawidłowo.
Nieustannie rozwijamy nasze wózki podnośnikowe, dlatego może dojść do
sytuacji wystąpienia pewnych różnic między twoim egzeplarzem a opisem w instrukcji
obsługi. Niektóre różnice będą również występować ze względu na specjalne
wymagania klienta.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem handlowym lub
punktem sprzedaży.

BLACHDEKER RYSZARD KUDZIA
Adres: Ul.Szyllinga 7 ; 30-433 Kraków
Sprzedaż : Ul. Myślenicka 35 ; 32-031 Mogilany
Tel: 12 25 57 427
www: www.paleciaki.info
e-mail: sklep@paleciaki.info

EP EQUIPMENT CO., LTD.
Adres: XIAQUAN, DIPU, ANJI, ZHEJIANG, CHINY
Tel: 86-571-28031990
Faks: 86-571-28035616
www: www.ep-ep.com
e-mail: service@ep-ep.com
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WERSJA 1

OSTRZEŻENIE!
ABY ZAPOBIEC RYZYKU WYSTĄPIENIA
WYPADKÓW I SZKÓD, NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA.
Wózki podnośnikowe mogą stać się niebezpieczne, jeśli dojdzie do zaniedbań
w kwestii odpowiedniej konserwacji, dlatego należy zapewnić odpowiednie zaplecze
konserwacyjne oraz przeszkolony personel przestrzegający procedur.
Konserwacja i kontrola powinny być wykonywane zgodnie z następującymi
wytycznymi:
1. Należy przestrzegać planu konserwacji, smarowania i kontroli urządzenia.
2. Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel może konserwować, naprawiać,
regulować i sprawdzać wózek podnośnikowy.
3. Przed pozostawieniem wózka podnośnikowego bez obsługi:
–
–
–
–

Nie należy parkować wózka podnośnikowego na pochyłym podłożu.
Należy całkowicie opuścić widły ładunkowe.
Należy nacisnąć przycisk hamulca awaryjnego.
Należy ustawić przełącznik kluczykowy w pozycję „OFF” i wyjąć kluczyk.

4. Przed rozpoczęciem obsługi wózka podnośnikowego:
–

Należy ustawić wózek w pozycji roboczej

–

Należy ustawić dyszel w położeniu neutralnym

–

Przed użytkowaniem wózka podnośnikowego należy sprawdzić funkcje
systemów podnoszenia, sterowania kierunkowego, kontroli prędkości,
kierowania, urządzeń ostrzegawczych i hamulców.

5. Należy przestrzegać zasad przeciw pożarowych i zapewnić odpowiedni sprzęt
gaśniczy. Nie należy używać otwartego ognia do sprawdzania dźwigni lub wycieków
elektrolitu oraz płynów i oleju. Do czyszczenia części nie należy używać otwartych
pojemników z paliwem lub łatwopalnych płynów czyszczących.
6. Hamulce, mechanizmy kierujące, mechanizmy kontrolne, osłony i urządzenia
bezpieczeństwa powinny być regularnie kontrolowane i utrzymywane w dobrym
stanie.
7. Tabliczki lub nalepki z instrukcją obsługi lub informacjami dotyczącymi konserwacji
należy utrzymywać w czytelnym stanie.
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8. Wszystkie części mechanizmów podnoszących powinny być sprawdzane w celu
utrzymania ich w pełnej sprawności.
9. Wszystkie układy hydrauliczne powinny być regularnie sprawdzane i utrzymywane
w zgodności z zasadami dobrej praktyki konserwatorskiej. Cylindry, zawory i inne
podobne części należy sprawdzić, aby upewnić się, że nie dojdzie do sytuacji ,w
której mogłyby stanowić zagrożenie.
10. Wózek podnośnikowy powinien być utrzymywany w czystości,
zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru i ułatwić wykrycie luźnych części.

aby

11. Zabrania się modyfikacji i montażu dodatkowego wyposażenia, które wpływa na
ładowność i bezpieczne działanie wózka podnośnikowego bez pisemnej zgody
producenta. Tabliczki lub naklejki dotyczące ładowności, obsługi i konserwacji należy
wymieniać w miarę zużycia.
12. Producent zaleca wykonywanie przeglądów konserwatorskich co
6 miesięcy lub 300 mth
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Prawidłowe użycie i zastosowanie

Wraz z wózkiem podnośnikowym dostarczane są „Wytyczne dotyczące prawidłowego
użytkowania i stosowania pojazdów przemysłowych” (VDMA). Wytyczne są ważnym
elementem niniejszej instrukcji obsługi i muszą być odpowiednio przestrzegane. Nie
ma to wpływu na obowiązujące w danym kraju przepisy ustawowe i wykonawcze.
Wózek podnośnikowy opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest wózkiem
przemysłowym przeznaczonym do podnoszenia i transportu ładunków .Wózek musi
być użytkowany, obsługiwany i serwisowany zgodnie z niniejszą instrukcją.
Jakikolwiek inny sposób użytkowania, wykracza poza zakres zastosowania i może
spowodować uszkodzenie wózka podnośnikowego, mienia lub ubytki na zdrowiu
personelu. W szczególności unikaj przeładowywania ładunkami, które są zbyt ciężkie
lub umieszczone z jednej strony. Tabliczka znamionowa przymocowana do wózka
podnośnikowego lub tabela nośności są wiążące dla maksymalnej nośności wózka.
Wózka podnośnikowego nie wolno używać w obszarach zagrożonych pożarem lub
wybuchem ani w obszarach zagrożonych korozją lub nadmiernym zapyleniem.
Obowiązki właściciela
Do celów niniejszej instrukcji obsługi, „właściciela” definiuje się jako każdą osobę
fizyczną lub prawną, która używa wózka podnośnikowego lub w imieniu której jest on
używany. W szczególnych przypadkach (np. leasing lub dzierżawa) za właściciela
uważa się osobę, która zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi między
właścicielem a użytkownikiem wózka jest odpowiedzialna za obowiązki operacyjne.
Właściciel wózka musi upewnić się, że sprzęt jest używany tylko do celu, do którego
jest przeznaczony, oraz że wykluczone jest zagrożenie dla życia i ciała użytkownika
oraz osób trzecich.
Ponadto należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom,
przepisów bezpieczeństwa oraz wskazówek dotyczących obsługi, konserwacji i
napraw. Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy wózka
podnośnikowego przeczytali i zrozumieli niniejszą instrukcję obsługi.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje utratę gwarancji. To samo dotyczy
sytuacji, gdy klient lub osoby trzecie wykonują niewłaściwe prace na wózku bez
zgody działu obsługi klienta producenta.
Montaż dodatkowego wyposażenia
Montaż lub instalacja dodatkowego wyposażenia, który wpływa lub poprawia
wydajność wózka podnośnikowego, wymaga pisemnej zgody producenta. Konieczne
może być również uzyskanie zgody władz lokalnych.
Zgoda udzielona przez władze lokalne nie jest jednoznaczna ze zgodą udzieloną
przez producenta.
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1. Opis wózka podnośnikowego
1.1 Zastosowanie

Wózek podnośnikowy to sterowany elektrycznie wózek podnośnikowy z kołem
napędowym.
Jest przeznaczony do stosowania na poziomych podłogach do podnoszenia i
transportu towarów na paletach. Za pośrednictwem wózka można również podnosić
palety z otwartym dnem lub kosze towarowe na kółkach.
Udźwig wózka jest oznaczony na tabliczce znamionowej i zmienia się w odniesieniu
do wysokości podnoszenia i środka ciężkości . Został on opisany na wykresie
udźwigu.

2

1.2 Zespoły wózka podnośnikowego

Numer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Element

Numer

Dźwignia sterująca
Przełącznik kluczykowy
Lampa LED
Osłona masztu
Cylinder podnoszenia
Wskaźnik rozładowania akumulatora
Złącze ładowania akumulatora
Wyłącznik awaryjny
Mechanizm podnoszenia
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10
11
12
13
14
15
16
17

Element
Akumulator
Podwozie
Koło wyważające
Pokrywa (dolna)
Koło sterujące
Pokrywa (górna)
Zbiornik oleju hydraulicznego
Pompa hydrauliczna

1.2.1 Dźwignia sterująca
Numer

Element

18

Przycisk
„Opuść”
Przycisk
“Podnieś”
Przełącznik
jazdy
Przycisk
klaksonu

19
20
21
22

Funkcja
Obniża widły ładunkowe.
Podnosi widły ładunkowe.
Kontroluje prędkość i kierunek jazdy
Uruchamia sygnał ostrzegawczy.

Wyłącznik
Funkcja bezpieczeństwa, która po aktywacji zmusza
bezpieczeństwa wózek podnośnikowy do zatrzymania i krótkiego ruchu
w kierunku przeciwnym do operatora

1.2.2 Przełącznik kluczykowy
Włącza lub wyłącza zasilanie.
Wyjęcie klucza zapobiega włączeniu wózka
podnośnikowego przez nieupoważniony
personel.
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1.2.3 Wskaźnik naładowania akumulatora
1. Wskaźnik naładowania akumulatora (Bez wskaźnika czasowego)

Diody LED (1) przedstawiają pozostałą pojemność akumulatora.
Wskaźnik naładowania akumulatora (1)
Po włączeniu wózka podnośnikowego za pomocą
przełącznika kluczowego wyświetlany jest stan
naładowania akumulatora.
Kolory diod LED (1) reprezentują następujące stan
akumulatora:
Element
Standardowa pojemność akumulatora

Kolor LED
Zielony
Pomarańczowy
Miganie na
czerwono

wartość
70-100%
30-60%
0-20%

Rozładowanie akumulatora poniżej 70 % pojemności bazowej, migające czerwone
światło ostrzega o potrzebie naładowania akumulatora. Rozładowanie akumulatora
poniżej 80%, dwie migające czerwone diody pokazują ostrzeżenie o rozładowaniu
akumulatora, w tym momencie dochodzi do zablokowania podnoszenia. Należy
bezzwłocznie naładować akumulator.
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2. Wskaźnik naładowania akumulatora (Z wskaźnikiem czasowym)

Diody LED (1) oznaczają pozostałą pojemność akumulatora, wyświetlacz LCD (2)
wyświetla czas pracy.

Wskaźnik naładowania akumulatora (1)
Po uruchomieniu wózka podnośnikowego za pomocą przełącznika kluczowego
wyświetlany jest stan naładowania akumulatora.
Kolory diod LED (1) reprezentują następujący stan akumulatora:

Element

Kolor LED
Zielony
Pomarańczowy
Miganie na
czerwono

Standardowa pojemność akumulatora

wartość
70-100%
30-60%
0-20%

Rozładowanie akumulatora poniżej 70 % pojemności bazowej, migające czerwone
światło ostrzega o potrzebie naładowania akumulatora. Rozładowanie akumulatora
poniżej 80%, dwie migające czerwone diody pokazują ostrzeżenie o rozładowaniu
akumulatora, w tym momencie dochodzi do zablokowania podnoszenia. Należy
bezzwłocznie naładować akumulator.
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Wyświetlanie czasu pracy (2)
Zakres wyświetlania od 0,0 do 9 999,0 godzin. Jazda i podnoszenie są rejestrowane.
Jest to podświetlany wyświetlacz.
Test zasilania
Po włączeniu zasilania wyświetlacz pokazuje:
• czas pracy
• stan naładowania
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii.
To urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem.
Gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie, pojazd przejdzie w tryb ograniczonego
zużycia energii, jego prędkość jazdy zostanie zredukowana, ale nadal będzie można
podnieść widły. W tym wypadku akumulator wymaga naładowania.

1.3 Specyfikacja wersji standardowej
Szczegóły specyfikacji technicznej zgodnie z JB/T3773.1-84. Modyfikacje
techniczne i zastrzeżone dodatkowe wyposażenie.
1.3.1 Dane dotyczące wydajności standardowego wózka podnośnikowego
Nr Opis
Q Nośność
c Środek Ciężkości
Prędkość jazdy, z ładunkiem / bez
ładunku
Prędkość podnoszenia, z
ładunkiem / bez ładunku
Prędkość opuszczania z / bez
ładunku
Maksymalna zdolność
pokonywania wzniesień, z
ładunkiem / bez ładunku S2 5 min.
Ciężar własny (z akumulatorem)
Obciążenie osi po stronie operatora
/ po stronie ładunku
Obciążenie osi, po stronie
operatora bez obciążenia / po
stronie ładunku
Moc silnika napędowego S2 60
min.
Udźwig silnika przy S3 15%
Napięcie akumulatora / pojemność
znamionowa (5 godz.)
Poziom hałasu przy operatorze

ES12-12MM ES12-25MM ES12-12ES ES12-25DM
1200
1200
1200
1200
kg
500
500
500
500
mm
3.5/4
3.5/4
3.5/4
3.5/4
km/h
0.12/ 0.22

0.12/ 0.22

0.12/0.22

0.12/0.22

m/ s

0.12/ 0.11

0.12/ 0.11

0.12/0.11

0.12/0.11

m/s

3/ 10

3/ 10

3/10

3/10

%

462

543

580

670

kg

641/821

683/ 860

634/851

715/900

kg

343/119

420/ 123

455/125

540/ 130

kg

0.65

0.65

0.65

0.65

kW

2.2

2.2

2.2

2.2

kW

2×12/85

2x12/85

2×12/105

2x12/105

V/Ah

74

74

74

74

dB(A
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1.3.2 Wymiary
Poz. Opis
x Odległość obciążenia
y Rozstaw osi
h14
h13
l1
l2
b1/
b2

Wysokość ramienia sterownicy
860/1200
w pozycji roboczej, min / max

860/1200

860/1200

860/1200

mm

Wysokość wideł, obniżone
Całkowita długość
Długość do czoła wideł

85
1615
465

85
1570
500

85
1740
590

85
1650
580

mm
mm
mm

Całkowita szerokość

800/-

1135/1235/1
800/335/1435

s/e/l Wymiary wideł
b5

Zewnętrzna szerokość wideł,
minimalna / maksymalna

Prześwit
）
Szerokość korytarza 1 ,
Ast 1000×1200
w poprzek palety
m2

）
Ast Szerokość przejścia ,
800×1200 wzdłuż palety

Wa Zewnętrzny promień skrętu
b10 Odległość od środka kół po
stronie operatora
b11

ES12-12MM ES12-25MM ES12-12ES ES12-25DM
805
850
759
845
mm
1126
1210
1240
1290
mm

Odległość od środka kół od
strony ładunku
Typ opony
Rozmiar opony, po stronie
operatora
Rozmiar opony, po stronie
ładunku
Koła podporowe (wymiary)

60/170/1150 35/100/1070 55/160/1150 35/100/1070

mm

550

200/700

560

200/700

mm

30

40

30

40

mm

2137

2175

2225

2255

mm

2062

2100

2150

2167

mm

1295
533

1326
533

1408
533

1404
533

mm
mm

380

1060/1160/1
400
260/1360

1060/1160/1
mm
260/1360

PU/ PU
Ø210×70

PU/ PU
Ø210×70

PU/PU
Ø210×70

PU/PU
Ø210×70

mm

Ø80×60

Ø100×50

Ø80×60

Ø100×50

mm

Ø130×55

Ø100×50

Ø130×55

Ø100×50

mm

1×+ 1/4

1× +1/4

1× +1/4

DC

DC

DC

Koła, po stronie operatora / po
1×+ 1/4
stronie ładunku (x = koła
napędowe)
Rodzaj sterowania napędem DC
1）

1135/1235/1
mm
335/1435

W tym bezpieczna odległość a= 200 mm
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Model

ES12-12MM

ES12-25MM

ES12-12ES

ES12-25DM

Wysokość,
opuszczony
maszt（h1）
1540

Podnosze
nie
（h2）
1080

Wysokość
Wysokość,
podnoszenia wysunięty
（h3+h13）
maszt（h4）
1200
1665

Jedno
stka
mm

1940

1590

1600

1955

mm

2290

1940

2000

2305

mm

1940

1457

1600

2053

mm

2290

1807

2000

2403

mm

1575

1205

1200

1575

mm

1775

1405

1400

1775

mm

1975

1605

1600

1975

mm

2075

1705

1700

2075

mm

1772

2500

2987

mm

1872

2700

3187

mm

2022

3000

3487

mm

2172

3300

3787

mm

2322

3600

4087

mm

2422

3800

4287

mm

1600

1170

1200

1600

mm

1800

1370

1400

1800

mm

2000

1570

1600

2000

mm

2100

1670

1700

2100

mm

1803

2500

3395

mm

1903

2700

3595

mm

2053

3000

3895

mm

2203

3300

4195

mm

2353

3600

4495

mm

2453

3800

4695

mm

9

ES12-12MM

10

ES12-25MM

11

ES12-12ES

12

ES12-25DM
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1.4 Punkty identyfikacyjne i tabliczki znamionowe

Num
er
1

Opis
Naklejka ostrzegawcza operatora

2

Tabliczka znamionowa wózka podnośnikowego

3

Tabliczka ostrzegawcza

4

Naklejka kierunku na dźwigni sterowania

5

Naklejka przełącznika kluczowego

6

Naklejka ostrzegawcza
14

1.4.1 Tabliczka znamionowa wózka podnośnikowego

Num
er
1
2
3
4
5

Opis

Num
er
6
7
8

Producent
Typ
Nośność（kg）
Środek Ciężkości
Szerokość wideł

9
10

Opis
Długość wideł
Wysokość podnoszenia
Pojemność nominalna
akumulatora
Masa własna z akumulatorem
Numer seryjny

W przypadku pytań dotyczących wózka podnośnikowego lub zamawiania części
zamiennych należy podać numer seryjny wózka (10).
1.4.2 Tabela nośności

Powyższa tabela pokazuje zależność
między środkiem ciężkości a ciężarem
ładunków.
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2. Uruchomienie
2.1 Pierwsze uruchomienie wózka podnośnikowego

Należy używać wózka podnośnikowego tylko zasilanego oryginalnymi
bateriami żelowymi producenta.
Przygotowanie wózka podnośnikowego do pracy po dostarczeniu lub transporcie.
• Należy sprawdzić, czy sprzęt jest kompletny.
• Należy sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
• W razie potrzeby należy zainstalować akumulator (w odpowiednim miejscu), (patrz „4.4 Demontaż i
montaż akumulatora”), należy uważać, aby nie uszkodzić kabla akumulatora.
• Należy naładować akumulator (patrz „4.3 Ładowanie akumulatora”).
Gdy wózek podnośnikowy jest zaparkowany, powierzchnia opon spłaszcza się (
następuje chwilowa deformacja ). Spłaszczenie zniknie po krótkim okresie pracy.

2.2 Hamowanie

Zalecamy obsługę maszyny w warunkach niewielkiego obciążenia. Szczególnie
należy przestrzegać poniższych wymagań, gdy maszyna znajduje się w fazie
pierwszych 100 godzin pracy.
• Należy zapobiegać nadmiernemu rozładowaniu nowego akumulatora podczas jego wczesnego
użycia. Należy ładować akumulator, gdy moc pozostaje mniejsza niż 20%.
• Należy starannie i całkowicie wykonywać określone czynności konserwacyjne.
• Należy unikać nagłego zatrzymania, startu lub skrętu.
• Zaleca się wymianę oleju i smarowanie częściej niż jest to podane.
• Limit obciążenia wynosi 70 ～ 80% obciążenia znamionowego.
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3.Działanie
3.1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące użytkowania wózków podnośnikowych

Wykwalifikowany Operator: Z wózka podnośnikowego może korzystać wyłącznie
odpowiednio przeszkolony personel, który posiada stosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje .
Prawa, obowiązki i odpowiedzialność operatora: Operator musi zostać
poinformowany o swoich obowiązkach oraz zostać przeszkolony w zakresie obsługi
wózka podnośnikowego oraz powinien zapoznać się z instrukcją obsługi. W
przypadku wózków podnośnikowych obsługiwanych poprzez chodzenie z wózkiem
należy nosić odpowiednie obuwie ochronne.
Nieautoryzowane użycie wózka podnośnikowego: Operator jest odpowiedzialny
za wózek podnośnikowy podczas jego użytkowania. Powinien też dbać by wózek nie
był obsługiwany przez osoby nieupoważnione. Zabrania się przewożenia pasażerów
lub podnoszenia personelu.
Uszkodzenia i usterki: Operator zobowiązany jest powiadomić przełożonych o
wszelkich uszkodzeniach lub usterkach wózka podnośnikowego. Nie można używać
wózków podnośnikowych, które nie są w pełni sprawne (np. problemy z kołami lub
hamulcami).
Naprawy: Operator nie może przeprowadzać żadnych napraw lub modyfikacji wózka
podnośnikowego bez koniecznego przeszkolenia i upoważnienia do wykonania takiej
czynności. Operator nigdy nie może wyłączać ani regulować mechanizmów
bezpieczeństwa .
Obszar niebezpieczny: Obszar niebezpieczny jest definiowany jako obszar, w
którym dana osoba jest zagrożona w wyniku ruchu wózka podnośnikowego, operacji
podnoszenia lub przewożenia ładunku.
· Osoby nieupoważnione należy trzymać z dala od strefy niebezpiecznej.
· W przypadku naruszeń zasad przez personel należy wyzwolić dźwięk ostrzegawczy z
odpowiednim wyprzedzeniem.
· Jeżeli nieupoważniony personel nadal znajduje się w strefie niebezpiecznej, wózek
podnośnikowy musi zostać natychmiast zatrzymany.
Urządzenia bezpieczeństwa i znaki ostrzegawcze: Urządzenia bezpieczeństwa,
znaki ostrzegawcze i instrukcje ostrzegawcze muszą być ściśle przestrzegane.
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3.2 Uruchomienie i praca wózka podnośnikowego

3.2.1 Przygotowanie
Przed uruchomieniem wózka operator musi upewnić się, że nikogo nie ma w strefie
zagrożenia.
Kontrole i operacje do wykonania przed rozpoczęciem codziennej pracy
• Należy sprawdzić wizualny stan całego wózka podnośnikowego (w szczególności
koła i widły / łapy ładunkowe) pod kątem oczywistych uszkodzeń.

3.2.2 Jazda, kierowanie, hamowanie
Nie należy prowadzić wózka podnośnikowego, dopóki panele nie zostaną zamknięte
i odpowiednio zablokowane.
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1. Jazda

Ustaw dźwignię sterowania w strefie jazdy (M). Ustaw przełącznik na jazdę (20)
（patrz strona 4), aby kontrolować prędkość jazdy i kierunek.
2. Sterowanie

Przesuń dźwignię sterowania (1) w lewo lub w
prawo.

3. Hamowanie

Hamowanie wózka podnośnikowego zależy
w dużej mierze od warunków gruntowych.
Operator musi wziąć to pod uwagę podczas
obsługi wózka podnośnikowego.
Podczas jazdy operator musi patrzeć przed
siebie. Jeśli nie ma zagrożenia, należy
hamować umiarkowanie, aby uniknąć
przesunięcia ładunku.
Wózek podnośnikowy może hamować na cztery
różne sposoby:
• Hamowanie awaryjne
• Hamowanie automatyczne
• Hamowanie odzyskowe
• Hamowanie inwersyjne
• Hamowanie awaryjne
Należy nciśnąć przycisk hamulca awaryjnego
(2), wszystkie funkcje elektryczne zostaną
wyłączone,
a
wózek
podnośnikowy
automatycznie zahamuje.
• Hamowanie automatyczne
Po zwolnieniu dźwigni sterowania (1)
automatycznie ustawia się w górnej strefie
hamowania (B) i następuje automatyczne
hamowanie.
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Uwaga!
Jeśli uchwyt sterowania przesuwa się
powoli lub wcale do górnej strefy
hamowania, wózek podnośnikowy
musi zostać wyłączony z eksploatacji,
dopóki przyczyna tego błędu nie
zostanie usunięta.
Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, wymień
sprężynę gazową odpowiedzialną za
taki stan rzeczy

Uwaga!
Jeśli przełącznik jazdy powoduje powolną
jazdę lub nie stoi w miejscu na
ustawieniu 0, wózek podnośnikowy
musi zostać wyłączony z eksploatacji,
dopóki przyczyna tego błędu nie
zostanie usunięta.
W razie potrzeby należy wymienić
dźwignię sterowania.

• Hamowanie odzyskowe
Jeśli przełącznik jazdy (20) （patrz strona 4)
jest ustawiony w pozycji „0”, wózek
podnośnikowy
automatycznie
hamuje
odzyskowo. Gdy prędkość spadnie poniżej 1
km/h, hamulec zostanie włączony, a silnik
przestanie pracować.
• Hamowanie inwersyjne
Podczas podróży możesz ustawić przełącznik
jazdy (20) (patrz strona 4) w przeciwnym
kierunku. Wózek podnośnikowy hamuje
odzyskowo, dopóki nie zacznie się poruszać
w przeciwnym kierunku.
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Uwaga!
W sytuacjach niebezpiecznych ustaw
dźwignię
sterowania
w
pozycji
hamowania lub ustaw przełącznik
jazdy (20) w przeciwnym kierunku.

3.2.3 Podnoszenie, transport i odkładanie ładunku
Niezabezpieczone i nieprawidłowo ustawione ładunki mogą powodować wypadki
· Należy poinstruować inne osoby, aby odeszły z niebezpiecznego obszaru pracy
wózka podnośnikowego. Należy przestać pracować z wózkiem, jeśli ludzie nie
opuszczą niebezpiecznej strefy.
· Należy przewozić tylko ładunki, które
Uwaga!
Przed podniesieniem ładunku operator
zostały odpowiednio zabezpieczone i
musi upewnić się, że został on
ustawione.
Należy
zastosować
prawidłowo rozmieszczony i nie
odpowiednie środki ostrożności, aby
przekracza maksymalnej nośności
zapobiec
przewróceniu
się
lub
wózka podnośnikowego.
spadnięciu części ładunku.
Nie należy podnosić długich
ładunków pod kątem.
·Nie należy transportować ładunku w
nosidle (jako wózek podnośnikowy i
ładunek) .
·Nigdy nie należy stawać pod podniesionym ładunkiem.
·Nie należy stawać na widłach / łapach ładunkowych.
·Nie należy podnosić innych osób na widłach / łapach ładunkowych.
·Należy wsunąć widły jak najgłębiej pod ładunek.
Podnoszenie
Należy nacisnąć przycisk „Podnieś” 9),
aż do uzyskania wymaganej wysokości.
Opuszczanie
Należy nacisnąć przycisk „Opuść” （18）,
aż do osiągnięcia najniższej pozycji.

21

Uwaga!
Nie należy podnosić do najwyższego
punktu, aby uniknąć skrócenia
żywotności cylindra olejowego.

3.2.4 Bezpieczne parkowanie wózka podnośnikowego
Po zakończeniu pracy z wózkiem podnośnikowym należy go bezpiecznie
zaparkować, nawet jeśli zamierzasz go zostawić tylko na krótki okres czasu.
• Należy nacisnąć przycisk „Opuść” (3),
całkowicie opuszczając ładunek.
• Należy całkowicie opuścić widły.
• Należy nacisnąć przycisk awaryjnego
hamowania (2).
• Należy przekręcić przycisk kluczykowy w
pozycję OFF i wyjąć kluczyk (1).
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Uwaga!
Należy bezpiecznie parkować wózek
podnośnikowy.
Zabrania
się
parkowania
na
powierzchniach
pochyłych. Zawsze należy całkowicie
opuścić widły.

4. Konserwacja i ładowanie akumulatora

4.1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z akumulatorami
kwasowymi
Przed rozpoczęciem prac przy akumulatorach należy bezpiecznie zaparkować wózek
podnośnikowy.
Personel dokonujący konserwacji: Akumulatory mogą być ładowane, serwisowane
lub wymieniane wyłącznie przez przeszkolony personel. Podczas wykonywania prac
należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji producenta
dotyczących akumulatorów i stacji ładowania.
Ochrona przeciwpożarowa:
• Podczas pracy z akumulatorami należy unikać palenia i otwartego ognia.
• Wszędzie tam, gdzie wózek podnośnikowy jest zaparkowany w celu załadowania,
w odległości 2 metrów wokół urządzenia nie powinny znajdować się łatwopalne
materiały ani płyny eksploatacyjne zdolne
do wytwarzania iskier.
• Obszar pracy musi być dobrze wentylowany.
• Należy zapewnić sprzęt
przeciwpożarowy.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
• Akumulator ma wysokie napięcie i energię elektryczną.
• Nie doprowadzaj do zwarcia.
• Nie zbliżaj narzędzi do dwóch biegunów akumulatora, ponieważ może dojść do iskrzenia.
4.2 Typ i wymiary akumulatora
Typ i wymiary akumulatora:
napięcie /
Wysokość
Długość
Szerokość
pojemność
akumulatora akumulatora
akumulatora
znamionowa
(mm)
(mm)
(mm)
2×12/85
215
260
169
Akumulator
przemysłowy
2×12/105
214
329
172
Podczas wymiany lub instalacji akumulatora upewnij się, że akumulator jest
prawidłowo zamocowany w komorze akumulatora w wózku podnośnikowym.
Typ akumulatora

4.3Ładowanie akumulatora
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ładowania akumulatora
• Aby naładować akumulator, wózek podnośnikowy musi być zaparkowany w
zamkniętym i odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.
• Nie należy kłaść żadnych metalowych przedmiotów na akumulatorze.
• Przed ładowaniem należy sprawdzić wszystkie kable i połączenia wtykowe pod kątem
widocznych oznak uszkodzenia.
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• Przed rozpoczęciem i zakończeniem ładowania, należy upewnić się, że zasilanie jest
WYŁĄCZONE.
• Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa producentów
akumulatorów i stacji ładowania.
Etapy ładowania
• Należy sprawdzić, czy stan jest zgodny z
„Przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi
ładowania akumulatora”.
• Należy bezpiecznie zaparkować wózek
podnośnikowy (patrz 3.2.4 Bezpieczne
parkowanie
wózka
podnośnikowego
Strona 20).
• Należy wyjąć wtyczkę akumulatora (1).
Podłączyć wtyczkę akumulatora (1)
przewodem
ładowania
stacjonarnej
ładowarki. Dioda LED (2) miga na
czerwono, wskazując, że ładowarka jest
podłączona do sieci.
• Należy ładować akumulatory, dopóki
dioda LED (2) nie zaświeci ciągłym
zielonym światłem. Następnie wyjmij
wtyczkę akumulatora (1) z gniazda
sieciowego i włóż ją do gniazda na wózku
podnośnikowym.
4.4Demontaż i montaż akumulatora
Należy zaparkować bezpiecznie wózek podnośnikowy i wyłączyć zasilanie przed
wyjęciem i zamontowaniem akumulatora.
Etapy usuwania akumulatora i jego zamontowania:
a: Należy odkręcić dwie śruby (1), zdjąć pokrywę (2).
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b: Należy odkręcić dwie śruby (3), wyjąć
wspornik (4)
c: Należy odpiąć 3 kabel akumulatora (5), jak
pokazano na rysunku.
d: Należy włożyć lub wyjąć akumulator (6).

Uwaga！
Należy dobrze ułożyć kable, aby
uniknąć
uszkodzenia
podczas
wyjmowania
i
instalowania
akumulatora.

• Instalacja przebiega w odwrotnej kolejności do wyjmowania, należy zwrócić uwagę
na pozycję instalacji akumulatora i połączenie kablowe. Należy upewnić się, że
dobrze ułożono kable, aby uniknąć uszkodzenia podczas wyjmowania i instalowania
akumulatora.

4.5 Konserwacja akumulatora
Nie należy używać zbyt często akumulatora:
• Jeśli zużyjesz całą energię akumulatora poniżej krytycznego stanu i unieruchomisz
wózek podnośnikowy, skrócisz żywotność akumulatorów.
Konserwacja akumulatora:
Pokrywy ogniw akumulatora muszą być suche i czyste. Zaciski i końcówki kablowe
muszą być czyste, zabezpieczone i pokryte cienką warstwą smaru dielektrycznego.
Akumulatory z nieizolowanymi zaciskami muszą być pokryte antypoślizgową matą
izolacyjną.
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Ostrzeżenie!
1. Nie należy używać suchej szmatki lub płótna do czyszczenia akumulatora,
unikając wyładowań elektrostatycznych mogących powodować wybuch.
2. Należy odłączyć wtyczki akumulatora.
3. Należy oczyścić wilgotną szmatką.
4. Należy nosić okulary ochronne, gumowe kalosze i gumowe rękawice.
Przechowywanie akumulatora：
Jeśli akumulatory zostaną wyłączone na dłuższy czas z eksploatacji, powinny być
przechowywane w stanie całkowicie naładowanym w suchym, zabezpieczonym przed
mrozem pomieszczeniu. Aby mieć pewność, że akumulator jest zawsze gotowy do
użycia, można dokonać wyboru metod ładowania:
• comiesięczne ładowanie wyrównawcze jak w pkt 4.3 (patrz str. 21)

4.6Utylizacja akumulatora
Akumulatory można utylizować wyłącznie zgodnie z krajowymi przepisami ochrony
środowiska lub przepisami dotyczącymi utylizacji. Należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta dotyczącymi utylizacji.
Akumulatory zawierają kwasowy roztwór, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas
prac przy akumulatorach zawsze należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne.
Przede wszystkim należy unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym.
Niemniej jednak, jeśli odzież, skóra lub oczy wejdą w kontakt z kwasem, należy
opłukać te miejsca dużą ilością czystej wody - w przypadku zanieczyszczenia skóry
lub oczu natychmiast wezwać lekarza. Należy natychmiast zneutralizować rozlany
kwas akumulatorowy.
Akumulatorów można używać tylko w zamkniętym pojemniku na akumulator.
Ciężar i wymiary akumulatora mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
wózka podnośnikowego. Akumulator może być wymieniany tylko za zgodą
producenta.
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5. Konserwacja wózka podnośnikowego
5.1 Bezpieczeństwo użytkowania i ochrona środowiska

• Czynności serwisowe i kontrolne zawarte w tym rozdziale muszą być wykonywane
zgodnie z odstępami czasu wskazanymi w harmonogramach serwisowania.
• Wszelkie modyfikacje zespołów wózka podnośnikowego,
mechanizmów bezpieczeństwa, są zabronione. Prędkości
podnośnikowego nie wolno w żadnym wypadku zmieniać.

w szczególności
roboczej wózka

• Tylko oryginalne części zamienne które zostały certyfikowane przez nasz dział
zapewniają bezpieczną eksploatację . Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne
działanie wózka podnośnikowego, należy używać wyłącznie części zamiennych
producenta. Zużyte części, oleje i paliwa należy usuwać zgodnie z odpowiednimi
przepisami ochrony środowiska. W sprawie wymiany oleju skontaktuj się ze
specjalistycznym działem producenta.
• Po zakończeniu kontroli i serwisowania wykonaj czynności wymienione w rozdziale
„Ponowne uruchomienie (na stronie 30)”.
5.2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konserwacji

Personel konserwujący
Wózki podnośnikowe mogą być serwisowane i konserwowane wyłącznie przez
przeszkolony personel producenta.
Do tych celów, dział serwisowy producenta posiada specjalnie przeszkolonych
techników terenowych, dlatego zalecamy zawarcie umowy serwisowej z lokalnym
centrum serwisowym producenta.
Podnoszenie
Gdy wózek podnośnikowy ma wykonać podnoszenie, urządzenie podnoszące musi
być zamocowane tylko w specjalnie do tego celu przewidzianych miejscach.
Podczas podnoszenia wózka podnośnikowego należy przedsięwziąć odpowiednie
środki, aby zapobiec ześlizgnięciu się lub przewróceniu wózka (np. kliny, drewniane
klocki).
Pod podniesionym wózkiem można pracować tylko wtedy, gdy jest on wsparty
wystarczająco silnym łańcuchem.
Czyszczenie
Nie używaj łatwopalnych cieczy do czyszczenia wózka podnośnikowego.
Przed czyszczeniem należy podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec
iskrzeniu (np. przez zwarcie). W przypadku akumulatorowych wózków
podnośnikowych złącze akumulatora musi zostać usunięte.
Do czyszczenia zespołów elektrycznych lub elektronicznych można stosować
sprężone powietrze oraz nieprzewodzące szczotki antystatyczne.
Jeśli wózek podnośnikowy ma być czyszczony strumieniem wody lub myjką
wysokociśnieniową, wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne muszą być
wcześniej starannie przykryte, ponieważ wilgoć może spowodować nieprawidłowe
działanie.
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Po wyczyszczeniu wózka podnośnikowego wykonaj czynności opisane w
rozdziale „Ponowne uruchomienie (strona 30)”.
Układ elektryczny
Tylko odpowiednio przeszkolony personel może obsługiwać układ elektryczny
wózka podnośnikowego. Przed przystąpieniem do prac przy instalacji elektrycznej
należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym.
W przypadku akumulatorowych wózków podnośnikowych należy również odłączyć
wózek od zasilania, wyjmując złącze akumulatora.
Spawanie
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub elektronicznych, należy
usunąć je z wózka podnośnikowego przed rozpoczęciem spawania.
Ustawienia
Podczas naprawy lub wymiany komponentów lub zespołów elektrycznych lub
elektronicznych należy zawsze pamiętać o ustawieniach specyficznych dla wózka
podnośnikowego.
Opony
Jakość opon wpływa na stabilność i wydajność wózka podnośnikowego. Przy
wymianie fabrycznie montowanych opon należy używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych producenta, ponieważ w przeciwnym razie nie zostaną
dotrzymane dane techniczne tabliczki znamionowej.
5.3 Serwis i kontrola

Dokładna i fachowa obsługa serwisowa jest jednym z najważniejszych wymagań
bezpiecznego użytkowania wózka podnośnikowego. Niewykonanie regularnych
czynności serwisowych może prowadzić do awarii wózka podnośnikowego i stwarza
potencjalne zagrożenie dla personelu i sprzętu.
Podane okresy serwisowe są oparte na pracy jednozmianowej w normalnych
warunkach pracy. Należy je odpowiednio zmniejszyć, jeśli wózek podnośnikowy ma
być używany w warunkach ekstremalnego zapylenia, wahań temperatury lub pracy
wielozmianowej.
Poniższy harmonogram konserwacji określa zadania i odstępy czasu, po których
należy je wykonać. Okresy konserwacji są zdefiniowane jako:
W = co 50 godzin pracy, co najmniej raz w tygodniu
A = co 250 godzin pracy
B = co 500 godzin pracy lub co najmniej raz w roku
C = co 2000 godzin pracy lub co najmniej raz w roku
Interwały serwisowe muszą być wykonywane przez klienta.
W okresie docierania - do ok. 100 godzin pracy - lub po naprawie, właściciel musi
sprawdzić nakrętki/śruby kół i dokręcić je w razie potrzeby.
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5.3.1 Lista kontrolna konserwacji
Odstępy
konserwacji ●
W
Hamowanie

Sprawdź szczelinę powietrzną hamulca magnetycznego.

Układ elektryczny

Sprawdź przyrządy, wyświetlacze i przełączniki
sterujące.
Sprawdź urządzenie bezpieczeństwa i ostrzegania.

A B
●

●
●

Upewnij się, że połączenia przewodów są bezpieczne i
sprawdź, czy nie są uszkodzone.
Sprawdź ustawienia mikroprzełącznika.
Sprawdź przekaźniki.
Przymocuj silnik i kabel
Zasilacz

Jazda

Obejrzyj akumulator
Obejrzyj wtyczkę akumulatora

●
●
●
●
●
●

Sprawdź, czy połączenia kabli akumulatora są
zabezpieczone, nasmaruj zaciski, jeśli to konieczne.

●

Sprawdź przekładnię pod kątem hałasu i wycieków.

●

Sprawdź mechanizm jazdy, wyreguluj i nasmaruj, jeśli to
konieczne. Sprawdź funkcję wracania dźwigni sterującej.

●

Sprawdź koła pod kątem zużycia i uszkodzeń.

●
●

Sprawdź łożyska kół i dodatki.
Rama wózka
podnośnikowego

Operacje
hydrauliczne

Sprawdź ramę wózka podnośnikowego pod kątem
uszkodzeń.
Sprawdź, czy etykiety są na swoim miejscu i czy są
kompletne
Sprawdź zamocowanie masztu
Sprawdź układ hydrauliczny.
Sprawdź, czy węże i przewody rurowe oraz ich
połączenia są bezpieczne, sprawdź szczelność i
uszkodzenia.
Sprawdź cylindry i tłoczyska pod kątem uszkodzeń i
wycieków, i upewnij się, że są zabezpieczone.

●
●
●
●
●

●

Sprawdź ustawienie łańcucha nośnego i napięcie, jeśli to
konieczne.
Obejrzyj rolki masztu i sprawdź poziom zużycia
powierzchni styku

●

Sprawdź widły, nośnik ładunku pod kątem zużycia i
uszkodzeń
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
Wymień olej hydrauliczny.

●

Sprawdź i wyczyść filtr oleju hydraulicznego. Wymień go,
jeśli to konieczne.
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C

●

●
●
●

5.3.2 Plan smarowania

Szyjka filtra oleju hydraulicznego
Szyjka filtr oleju przekładniowego
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Materiały eksploatacyjne
Praca z materiałami eksploatacyjnymi: Praca z materiałami eksploatacyjnymi
musi przebiegać zgodnie z zaleceniami. Postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta.
Niewłaściwe postępowanie jest niebezpieczne dla zdrowia, życia i środowiska.
Materiały eksploatacyjne należy przechowywać wyłącznie w odpowiednich
pojemnikach. Mogą być łatwopalne i dlatego nie mogą być narażone na kontakt z
gorącymi elementami lub otwartym ogniem.
Używaj
tylko
czystych
pojemników
podczas
napełniania
materiałami
eksploatacyjnymi. Nie mieszaj materiałów eksploatacyjnych różnych gatunków.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy mieszanie jest wyraźnie określone w instrukcji
obsługi.
Unikaj rozlania. Rozlane ciecze należy natychmiast usunąć odpowiednimi środkami
wiążącymi, a mieszaninę środka wiążącego / materiałów eksploatacyjnych należy
zutylizować zgodnie z przepisami.
Kod
Opis
Użyte do
A
HM32#
System hydrauliczny
Smar
(zawiera
Mus2)
B
skrzynia biegów
5.3.3 Instrukcje dotyczące konserwacji
Przygotowanie wózka podnośnikowego do konserwacji i napraw
Należy podjąć wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków
podczas przeprowadzania konserwacji i napraw. Należy wykonać następujące
przygotowania:
• Zaparkuj bezpiecznie wózek (patrz 3.2.4
Bezpieczne parkowanie wózka podnośnikowego
strona 20).
• Wyjmij klucz, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu wózka.
• Podczas pracy pod podniesionym wózkiem
podnośnikowym
zabezpiecz
go
przed
przewróceniem się lub zsunięciem.
Otwórz pokrywę (górna)
• Odkręć dwie śruby (1).
• Ostrożnie otwórz pokrywę (górna) (2).
Wymiana koła napędowego
Koło napędowe może wymieniać wyłącznie
autoryzowany personel serwisowy.
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego
Należy dodać oleju hydraulicznego, gdy podczas
podnoszenia usłyszysz z rury dźwięk wybuchu.
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Ostrzeżenie!
Zakaz dodawania oleju
hydraulicznego z
zanieczyszczeniami.

• Przygotuj wózek podnośnikowy do prac konserwacyjnych i napraw
(patrz 5.3.3 Instrukcja dotycząca konserwacji strona 29).
• Otwórz pokrywę (górna).
• Dolej oleju hydraulicznego odpowiedniej klasy (patrz 5.3.2 Plan smarowania S28).
Dolewaj olej hydrauliczny, aż przestaniesz
słyszeć dźwięk wybuchu podczas
podnoszenia.
Instalacja przebiega w odwrotnej kolejności.
Sprawdź poziom oleju przekładniowego
• Przygotuj wózek podnośnikowy do prac
konserwacyjnych i napraw (patrz 5.3.3
Instrukcja dotycząca konserwacji strona 29).
• Wlej olej przekładniowy odpowiedniego
gatunku do miseczki olejowej (patrz 5.3.2 Plan
smarowania Strona 28).
• Dolewaj olej przekładniowy co 1000 godzin
pracy lub co najmniej raz w roku.
Instalacja przebiega w odwrotnej kolejności.
Ostrzeżenie!
Zakaz dodawania oleju przekładniowego z
zanieczyszczeniami.
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
• Przygotuj wózek podnośnikowy do prac
konserwacyjnych i napraw (patrz 5.3.3 Instrukcja
dotycząca konserwacji strona 29).
• Otwórz pokrywę (górną) (patrz 5.3.3 Instrukcja
dotycząca konserwacji strona 29).
• Sprawdź moc znamionową wszystkich
bezpieczników zgodnie z tabelą, w razie potrzeby
wymień bezpieczniki.
Num
Do sprawdzenia:
Klasyfi
er
kacja
1
Bezpiecznik silnika
100A
trakcji / podnoszenia
2
Bezpiecznik kontrolera
10A
Ponowne uruchomienie
Wózek podnośnikowy można ponownie uruchomić dopiero po czyszczeniu lub
naprawie, po wykonaniu następujących operacji.
• Sprawdź klakson.
• Sprawdź hamulec awaryjny.
• Sprawdź hamulec.
• Nasmaruj wózek podnośnikowy zgodnie z harmonogramem konserwacji.
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5.4 Wyłączanie wózka podnośnikowego z eksploatacji

Jeśli wózek podnośnikowy ma zostać wycofany z eksploatacji na dłużej niż dwa
miesiące, np. ze względów operacyjnych, należy go zaparkować w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz podjąć wszystkie niezbędne środki
przed, w trakcie i po wycofaniu z eksploatacji, zgodnie z opisem.
Podczas wycofywania z eksploatacji wózek podnośnikowy musi być podniesiony, aby
wszystkie koła znajdowały się nad ziemią. Jest to jedyny sposób, aby koła i łożyska
kół nie zostały uszkodzone.
Jeśli wózek podnośnikowy ma być nieużywany przez ponad 6 miesięcy, należy
podjąć dalsze środki w porozumieniu z działem serwisowym producenta.
5.4.1 Przed wyłączeniem z eksploatacji
• Dokładnie wyczyść wózek podnośnikowy.
Ostrzeżenie！
• Sprawdź hamulce.
Ładowanie co miesiąc:
• Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i
-Naładuj
baterię.
Akumulatorowe
uzupełnij w razie potrzeby (patrz 5.3.3
wózki podnośnikowe: Akumulator
Instrukcja dotycząca konserwacji strona
musi być ładowany w regularnych
29).
odstępach czasu, aby uniknąć
• Nałóż cienką warstwę oleju lub smaru na
rozładowania
akumulatora
przez
wszelkie
nie
malowane
elementy
samorozładowanie.
Sulfuracja
mechaniczne.
mogłaby doprowadzić do zniszczenia
• Nasmaruj wózek podnośnikowy zgodnie z
akumulatora.
planem konserwacji (patrz 5.3.2 Plan
smarowania S28).
• Naładuj akumulator (patrz 4.3 Ładowanie akumulatora S21).
• Odłącz akumulator, wyczyść i nałóż smar na zaciski. Ponadto postępuj
zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora.
• Spryskaj wszystkie odsłonięte styki elektryczne odpowiednim sprayem kontaktowym.
5.4.2 Przywracanie wózka podnośnikowego do pracy po wycofaniu z eksploatacji
• Dokładnie wyczyść wózek podnośnikowy.
• Nasmaruj wózek podnośnikowy zgodnie z planem konserwacji (patrz 5.3.2 Plan
smarowania S28).
• Oczyść akumulator, nasmaruj zaciski i podłącz akumulator.
• Naładuj akumulator (patrz 4.3 Ładowanie akumulatora S21).
• Sprawdź olej hydrauliczny pod kątem skroplonej wody i w razie potrzeby dokonaj
wymiany.
• Uruchom wózek podnośnikowy (patrz 3.2 Obsługa i uruchamianie wózka
podnośnikowego S17).
Akumulatorowe wózki podnośnikowe:
Jeśli występują problemy z przełączaniem w układzie elektrycznym, nałóż spray
kontaktowy na odsłonięte styki i usuń wszelkie warstwy tlenku na stykach elementów,
stosując je wielokrotnie.
Wykonaj kilka testów hamowania natychmiast po ponownym uruchomieniu wózka
podnośnikowego.
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5.5 Kontrole bezpieczeństwa, które należy przeprowadzać w regularnych

odstępach czasu i po każdym nietypowym incydencie
Przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi. EP ma
specjalny dział bezpieczeństwa z wyszkolonym personelem do przeprowadzania
takich kontroli. Wózek podnośnikowy musi być sprawdzany co najmniej raz w roku
(patrz przepisy krajowe) lub po każdym nietypowym zdarzeniu, przez
wykwalifikowanego technika. Taki technik ocenia stan wózka podnośnikowego
wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa, bez względu na warunki operacyjne
lub ekonomiczne. Technik musi być wystarczająco poinstruowany i doświadczony,
aby móc ocenić stan wózka podnośnikowego i skuteczność mechanizmów
bezpieczeństwa w oparciu o przepisy techniczne i zasady regulujące kontrolę
wózków podnośnikowych.
Należy przeprowadzić dokładną kontrolę wózka podnośnikowego pod kątek jego
stanu technicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wózek podnośnikowy musi
być również sprawdzony pod kątem uszkodzeń spowodowanych możliwym
niewłaściwym użytkowaniem. Należy sporządzić raport z testu. Wyniki testu należy
przechowywać przez co najmniej 2 kolejne inspekcje.
Właściciel jest odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie usterek.
Płytka testowa jest przymocowana do wózka podnośnikowego jako dowód, że
przeszedł kontrolę bezpieczeństwa. Ta tabliczka wskazuje termin następnej inspekcji.

5.6 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja

Ostateczne, prawidłowe wycofanie z eksploatacji lub utylizacja wózka
podnośnikowego musi być wykonane zgodnie z stosownymi przepisami danego
kraju. W szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji baterii,
paliw oraz układów elektronicznych i elektrycznych.
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6. Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział ma na celu pomóc użytkownikowi zidentyfikować i usunąć podstawowe
usterki lub skutki nieprawidłowej obsługi. Podczas lokalizowania usterki postępuj
zgodnie z kolejnością przedstawioną w tabeli.
Błąd
Możliwa przyczyna
Działanie
Wózek nie
• Przełącznik kluczykowy w
• Ustaw przełącznik kluczykowy na „I”
pozycji
„OFF”
uruchamia
• Sprawdź ładowanie
•
Zbyt
niski
poziom
naładowania
się.
akumulatora, w razie potrzeby
akumulatora
naładuj akumulator
• Sprawdź bezpieczniki
• Uszkodzony bezpiecznik
• Przerwij ładowanie
•Wózek w trybie ładowania
Nie można
• Zbyt niski poziom oleju
• Sprawdź poziom oleju
hydraulicznego
hydraulicznego
podnieść
• Nadmierne obciążenie
• Zwrócić uwagę na maksymalną
ładunku
ładowność (patrz tabliczka
znamionowa)
Jeśli usterki nie można usunąć po przeprowadzeniu procedury naprawczej,
powiadom dział serwisowy producenta, ponieważ wszelkie dalsze rozwiązanie
problemów może zostać wykonane wyłącznie przez specjalnie przeszkolony i
wykwalifikowany personel serwisowy.
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7 Schemat hydrauliczny
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1 Rozdzielacz dwupołożeniowy sterowany elektrycznie z funkcją ręcznego wysterowania
(opuszczanie awaryjne)
2 Siłownik
3 Filtr hydrauliczny
4 Zawór zwrotny
5 Silnik pompy
6 Filtr hydrauliczny
7 Pompa
8 Zawór przelewowy
9 Zawór dławiący z funkcją dławienia
10 Zbiornik oleju
P – Przewód zasilający
T – Przewód powrotny
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8

Schemat elektryczny

1 Przycisk zasilania
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2 Przycisk podnoszenia
3 Przycisk opuszczania
4 Przycisk klaksonu
5 Silnik jazdy
6 Przełącznik trybu prędkości (opcja)
7 Hamulec
8 Cewka stycznika pompy
9 Cewka zaworu opuszczania
10 Klakson
11 Zwalnianie
12 Akcelerator
13 Sterownik
14 Wyświetlacz
15 Silnik pompy
16 Bezpiecznik 100A
17 Bezpiecznik 10A
18 Bateria
19 Wyłącznik awaryjny
20 Przycisk jazdy przód/tył
PC – styk stycznika pompy
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