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• EP EQUIPMENT CO., LTD. jest jedną z
wiodących na świecie firm projektujących i
produkujących sprzęt do transportu produktów i
świadczących powiązane usługi. Zakład o
powierzchni
ponad
100000
metrów
kwadratowych produkuje rocznie ponad
100000 wózków i zapewnia profesjonalne,
skuteczne i zoptymalizowane rozwiązania do
transportu materiałów na całym świecie. Do tej
pory firma rozwinęła trzy główne rodzaje
działalności:
• Sprzęt do przenoszenia materiałów:
głównie elektryczne wózki widłowe i
urządzenia magazynowe
• Części OEM: globalna dostawa części
• Sprzedaż online: kompleksowa dostawa
produktów przemysłowych

Działając na całym świecie, firma EP
posiada tysiące pracowników i setki
przedstawicieli na całym świecie, aby
zapewnić naszym globalnym klientom
szybką obsługę lokalną.
W oparciu o koncepcję współdzielenia
gospodarki, EP oferuje również usługi wynajmu
różnych urządzeń logistycznych. Zgodnie z ideą
„Uproszczenie leasingu sprzętu logistycznego”,
EP angażuje się w oferowanie klientom
indywidualnych rozwiązań leasingowych typu
one-stop
z
naszą
usługą
wynajmu
charakteryzującą się wysoką jakością, rozsądną
ceną i szybkością.
service.

Misją i wizją EP jest „Pozwól, aby więcej osób
Kierując się naszą koncepcją zorientowaną na stosowało elektryczne urządzenia do transportu
klienta, EP opracował centra serwisowe w ponad materiałów w celu zmniejszenia intensywności
30 krajach na całym świecie, w których klienci pracy” i „Rozwijajmy się razem”.
mogą skorzystać z usług lokalnych. Ponadto
95% części gwarancyjnych można wysłać w
ciągu 24 godzin od zamówienia. Za
EP EQUIPMENT CO., LTD
pośrednictwem naszego internetowego systemu
Address: XIAQUAN, DIPU, ANJI,
obsługi posprzedażnej klienci mogą obsługiwać
ZHEJIANG, CHINA
swoje roszczenia gwarancyjne, zamawiać części
Tel: + 86-0571-28023920
zamienne oraz przeglądać instrukcje obsługi,
Website: www.ep-ep.com
materiały konserwacyjne i katalogi części
Email: service@ep-ep.com
zamiennych.

Wstęp
Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapewnienie wystarczających informacji dotyczących
bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Wszystkie informacje są podawane w sposób jasny i
zwięzły.
Stale rozwijamy nasze wózki, dlatego EP zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, wyposażenia i
cech technicznych urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i oznaczenia tekstowe
Instrukcje bezpieczeństwa i ważne objaśnienia są oznaczone następującą grafiką:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Informuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować zagrożenie życia i/lub poważne
szkody materialne.

OSTRZEŻENIE
Informuje o potrzebie przestrzegania podanych instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń
ciała lub poważnego uszkodzenia sprzętu.

PRZESTROGA

i

Przestrzega, aby zwrócić uwagę na ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
UWAGA
Informuje, aby zwróć uwagę na instrukcję.

WSZELKIE PRAWA
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Wymagania prawne dotyczące marketingu

Oświadczenie
EP EQUIPMENT CO., LTD.
Adres: XIAQUAN, DIPU, ANJI, ZHEJIANG, CHINY
Oświadczamy, że
wózek widłowy: zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi
typ: zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi
jest zgodny z najnowszą wersją Dyrektywy maszynowej 2006/42/EC.
Personel upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej:
Patrz Deklaracja zgodności WE/UE
EP EQUIPMENT CO., LTD.

Deklaracja zgodności WE / UE
Producent oświadcza, że niniejszy wózek widłowy jest zgodny z Dyrektywą Maszynową WE oraz
przepisami innych obowiązujących dyrektyw WE/UE obowiązującymi w momencie sprzedaży.
Można to zweryfikować za pomocą Deklaracji zgodności WE/UE i odpowiedniej etykiety certyfikatu
na tabliczce znamionowej.
Wózek jest dostarczany z dokumentem Deklaracji zgodności WE/UE. Deklaracja ta potwierdza, że
niniejszy wózek spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej . Nieautoryzowana modyfikacja lub
dodatkowa instalacja wyposażenia konstrukcji wózka widłowego może wpłynąć na bezpieczeństwo
, a tym samym unieważnić Deklarację zgodności .
Deklaracja zgodności musi być starannie zachowana i gotowa do przedstawienia odpowiednim
władzom . W przypadku sprzedaży tego wózka widłowego dokument deklaracji należy przekazać
nowemu właścicielowi.
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A Wprowadzenie
Pojazd opisany w niniejszej instrukcji jest wózkiem przemysłowym przeznaczonym do
podnoszenia i transportu jednostek ładunkowych. Musi być użytkowany, obsługiwany i
konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie inne
zastosowania wykraczają poza założenia projektowe i mogą prowadzić do obrażeń osób lub
uszkodzenia sprzętu i mienia. Przede wszystkim należy unikać przeciążenia spowodowanego
zbyt dużymi lub niezrównoważonymi ładunkami. Maks. dopuszczalny ładunek do przyjęcia jest
wskazany na tabliczce znamionowej lub etykiecie schematu obciążenia pokazanej na wózku.
Nie wolno eksploatować wózka w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, ani w
pomieszczeniach, w których doszło do zapylenia lub występuje duże stężenie korozji. Wózek
uzyskał certyfikat CE.

Obowiązki użytkownika
Do celów niniejszej instrukcji obsługi zdefiniowano użytkownika jako każdą osobę fizyczną lub
prawną , która eksploatuje wózek samodzielnie lub w imieniu której jest on używany . W
szczególnych przypadkach (np. leasing lub wynajem). Jako firmę obsługującą uważa się osobę,
która ma wykonywać określone obowiązki operacyjne zgodnie z obowiązującymi umowami
zawartymi między właścicielem a operatorem wózka widłowego.
Firma obsługująca musi zapewnić, aby wózek był użytkowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa operatora i osób trzecich. Ponadto
należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, przepisów bezpieczeństwa
oraz wskazówek dotyczących obsługi, konserwacji i napraw. Firma obsługująca musi upewnić się,
że wszyscy operatorzy przeczytali i zrozumieli niniejszą instrukcję obsługi.

Montaż osprzętu
Montaż lub instalacja jakiegokolwiek osprzętu, który będzie zakłócać lub uzupełniać funkcje wózka
jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. W razie potrzeby należy uzyskać
zgodę władz lokalnych. Jakakolwiek zgoda uzyskana od władz lokalnych nie powoduje jednak, że
nie jest konieczna zgoda producenta.

Modyfikacja
Jeśli chcesz korzystać z wózka do celów, które nie zostały wymienione w instrukcji obsługi,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem EP Ltd . Wszelkie modyfikacje pojazdu , w
szczególności montaż wyposażenia lub przebudowa pojazdu , są zabronione bez zgody
producenta.
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1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Następujące operacje są zgodne z przepisami i są dozwolone.
• Wózek służy do kompletacji towarów.
• Podnoszenie lub opuszczanie towarów z obszarów, do których nie można wygodnie dotrzeć bez drabiny.
• Podnoszenie i opuszczanie przez operatora na platformie operacyjnej.
• Transport małych przedmiotów na stole do przechowywania bez palety. Maksymalne
obciążenie jest wskazane na etykiecie nośności i nie wolno go przekraczać.
• Wózek dostosowany jest do tego, aby równocześnie jechał i podnosił się.
• Wózek przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych bez wiatru,
praca na zewnątrz jest możliwa tylko przy całkowicie obniżonej platformie.
• Należy podróżować po czystym, suchym, lub przygotowanym podłożu (beton, asfalt).
Podróżowanie na wzniesieniach o nachyleniu do 5% jest dozwolone tylko wtedy, gdy
platforma jest całkowicie obniżona.
• Prace związane z konserwacją oświetlenia, takie jak wymiana świateł, zawieszanie banerów,
przeprowadzanie kontroli i drobne naprawy. Wszystkie narzędzia i materiały muszą być przechowywane
na platformie ładunkowej.
• Siły poziome przyłożone do platformy nie mogą przekraczać 200 N w żadnym kierunku
Środek ciężkości operatora i ładunku musi znajdować się we wnętrzach pojazdu.
Wózek nie może być używany:
Podczas
pchania lub ciągnięcia ładunków.
•
• Podczas jazdy po nierównym terenie z podniesioną platformą.
• Podczas podnoszenia na zewnątrz lub gdy podmuchy powietrza występują w pomieszczeniach.
• Zabrania się poruszać w więcej osób jak jedna.
• Do obsługi ładunków ponadgabarytowych lub nierównomiernie rozłożonych.
• Wspinaczki po bocznych szynach, aby uzyskać dodatkową wysokość kompletacji.
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1.2 Niewłaściwe użytkowanie
Firma obsługująca Jeżeli wózek jest użytkowany w sposób niedozwolony, odpowiedzialność
za to ponosi firma obsługująca lub kierowca, a nie producent. Poniższa lista ma charakter
przykładowy i nie jest wyczerpująca.
Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i innych osób, należy przestrzegać następujących
podstawowych zasad bezpiecznej obsługi. Nigdy nie eksploatować wózka w środowisku
narażonym na wybuch.

Poniższe operacje są zabronione:
• Podnoszenie i przewożenie osób, z wyjątkiem kierowcy na platformie operatora.
• Ciągnięcie lub szarpanie ładunków.
• Jazda po nierównym terenie.
• Jazda na zewnątrz, gdy platforma nie jest całkowicie opuszczona.
• Układanie ładunków i obracanie podczas jazdy na rampie.
• Jazda po sypkich lub tłustych powierzchniach.
• Nie należy jeździć po nierównych lub zablokowanych powierzchniach.
• Nigdy nie parkuj wózka w miejscu, które może blokować gaśnice lub drogi ewakuacyjne.
• Nie zsiadaj z wózka, gdy jest w ruchu.
• Nie zsiadaj z wózka, gdy platforma nie jest całkowicie opuszczona.
• Nigdy nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru na rampie.
• Podczas jazdy nie należy kłaść żadnej części ciała na zewnątrz wózka, opierać się o krawędź .
• Nie należy używać otwartego ognia do sprawdzania dźwigni lub wycieków elektrolitu i płynów lub oleju
. Do czyszczenia części urządzenia nie używaj otwartych naczyń z paliwem lub łatwopalnych płynów
czyszczących.

UWAGA
Praca w ekstremalnych warunkach
Eksploatacja wózka w ekstremalnych warunkach może prowadzić do awarii i
wypadków. Specjalne wyposażenie i autoryzacja są wymagane, jeśli wózek ma być
użytkowany w ekstremalnych warunkach, zwłaszcza w środowiskach zapylonych lub
korozyjnych. Eksploatacja w atmosferze wybuchowej jest niedozwolona.
Wózek musi być zaparkowany i zabezpieczony tylko w pomieszczeniach.
Dopuszczalny zakres temperatur od + 5 ℃ do +25 ℃
Bezpieczny parking jest dozwolony tylko przy 5 ℃ do + 25℃.
Maksymalna wilgotność powietrza 95% bez kondensacji. Nie ładuj baterii
poniżej + 5℃.
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B Opis wózka
1.1 Zastosowanie

Wózek elektryczny, przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na poziomym
podłożu. Małe przedmioty można umieszczać i przenosić na podeście do przechowywania.
Niska wysokość całkowita i wysokość platformy umożliwiają przejazd przez drzwi. Niewielka
waga wózka pozwala jechać również windą.
Nominalna pojemność podana jest na tabliczce znamionowej.
Praca tylko na utwardzonym, poziomym podłożu o wystarczającej nośności.
Nie przekraczaj dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych na ścieżkach jazdy.
Operacja tylko na ścieżkach podróży, które są widoczne i zatwierdzone przez operatora.

1.2 Opis działania
Mechanizmy bezpieczeństwa
Geometria pojazdu z zaokrąglonymi krawędziami zapewnia bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w
niebezpiecznych sytuacjach. Otwarcie bram przerwie wszystkie operacje związane z jazdą i
podnoszeniem / opuszczaniem, z wyjątkiem mechanicznego awaryjnego opuszczania
platformy. Zanim będzie można prowadzić wózek lub podnosić, należy uruchomić wyłącznik
bezpieczeństwa.
Jeśli platforma zostanie podniesiona, obszar pod platformą jest sprawdzany za pomocą
czujników, aby zapobiec ruchowi, jeśli w tym obszarze zostanie wykryty obiekt lub osoba (dla
JX0). Obydwie ręce muszą znajdować się przy uchwytach sterujących podczas jazdy i
podnoszenia, aby uniknąć obrażeń wystających dłoni.

Napęd
Cała jednostka napędowa jest zamknięta w podwoziu wózka. Elektroniczny kontroler trakcji
zapewnia płynną pracę silnika napędowego i stosowne przyspieszenie.

System hamowania
Operator może hamować delikatnie i bez zużycia hamulca , pociągając przycisk sterowania
jazdą do tyłu. Elektromagnetyczny hamulec sprężynowy działający na silnik napędowy służy
zarówno jako hamulec postojowy, jak i hamulec ręczny. Bez zasilania elektrycznego sprężyny
włączą hamulec.

Układ sterujący
Sterownik kierownicy stale monitoruje pozycję kierownicy. W przypadku błędu wózek zostaje
natychmiast zatrzymany. Kąt skrętu jest pokazany na wyświetlaczu. Maksymalny kąt skrętu
wynosi ± 90 °.
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Kontrolki i wyświetlacze
Funkcje napędu są aktywowane przez ergonomiczny ruch kciuka, aby zapewnić niemęczącą
pracę bez obciążania nadgarstków; Wyświetlacze pokazują ważne informacje dla kierowcy,
takie jak raporty o stanie pojazdu (np. Awarie), pojemność akumulatora i czas itp.

System hydraulicznego
Wszystkie operacje hydrauliczne są kontrolowane przez pompę hydrauliczną.

System elektryczny
Układ elektryczny jest zasilany z akumulatora 24 V. Sterowniki elektroniczne napędzają silnik
napędowy (DC), silnik układu kierowniczego i silnik pompy hydraulicznej.
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1.3 Elementy sterujące i wyświetlacze
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JX1
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Działanie
Wyświetla informacje operacyjne i komunikaty
ostrzegawcze.
Podniesie podstawkę na towar
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Opuści platformę podnośnika
Włącza i wyłącza kontrolę prądu. Zabieranie
klucza zapobiega włączeniu wózka przez
nieupoważniony personel.
Odłącza zasilanie, dezaktywuje wszystkie
funkcje elektryczne, powodujące automatyczne
hamowanie wózka.
Wybierz wymagany kierunek jazdy i prędkość.
Naciśnij ten przycisk, aby móc sterować wózkiem
Lewa ręka musi być ustawiona w pozycji
przełącznika czujnika do obsługi wózka.
Prawa ręka musi być umieszczona w pozycji
przełącznika czujnika, który napędza wózek.
Kieruje wózkiem w różnym kierunku.
Jeśli wybierzesz tę funkcję, musisz wykonać
krok jednocześnie prawym pedałem jazdy, aby
uruchomić wózek.
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JX1
Lp
18

Działanie
Kierownica

Kieruje wózkiem w różnym kierunku.

22

Przycisk klaksonu

Aktywuje dźwięk klaksonu

23

Przycisk „podnieś”

Podniesie platformę podnośnika

24

Przycisk „opuść”

25

Przełącznik kluczykowy

26

Wyłącznik
awaryjny

27

Przełącznik jazdy

28

Czujnik obecności
operatora

33
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Wyświetlacz

Opuści platrfomę podnośnika
Włącza i wyłącza kontrolę prądu. Zabieranie
klucza zapobiega włączeniu wózka przez
nieupoważniony personel.
Odłącza zasilanie, dezaktywuje wszystkie
funkcje elektryczne, powodujące automatyczne
hamowanie wózka.
Wybierz wymagany kierunek jazdy i prędkość.
Naciśnij ten przycisk, aby móc sterować wózkiem
Wyświetli informacje operacyjne i komunikaty
ostrzegawcze.

B6

37
36

Lp
33

Działanie

34

Lampa LED
Przełącznik
awaryjny

35

Przycisk „opuść”

36

Przycisk
awaryjnego
opuszczania

37

Przycisk
„podnieś”

Wyświetli stan naładowania
Rozłącza obwód, wszystkie funkcje elektryczne są
wyłączony

Opuści windę
platformy.
Współpracuje z
przyciskiem
podnoszenia i
opuszczania
Podniesie platformę
podnośnika

Znajdują się pod osłoną, tylko
w celach serwisowych
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1.3.1 Wyświetlacz i kontrolki
Wyświetlacz dla JX1

Kontrolka niskiego poziomu baterii
Gdy poziom naładowania akumulatora jest mniejszy niż 10%, lampka zapala
się, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.

Kontrolka awarii
W momencie awarii wózka zapala się ta kontrolka. W tym czasie w
obszarze wyświetlania informacji na ekranie LCD wyświetlane są
ostrzeżenia i usterki.

Kontrolka alarmowa temperatury
Gdy nadmierne użycie powoduje, że temperatura silnika napędowego
staje się zbyt wysoka, kontrolka zapala się. Aby zapobiec uszkodzeniu
silnika, nie używaj tymczasowo wózka. Po obniżeniu temperatury można
kontynuować pracę.

Kontrolka awaryjna czujnika obecności operatora
Gdy nie naciśniesz przełącznika czujnika obecności operatora, lampa
zapali się.

Kontrolka alarmu hamulca
Światło włączone: hamulec jest włączony.

Klawisze funkcyjne
Użyj przycisku „w lewo”, aby ustawić tryb
prędkości;
Użyj przycisku „w dół”, aby przełączyć tryb jazdy.
Użyj „środkowego”, aby wybrać ustawienia.
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Wyświetlacz
Obszar wyświetlania stanu naładowania akumulatora.
Wyświetli się tutaj szybkość jego ładowania.
Każde ogniwo reprezentuje 10% ładunku.

Np. Grafika po prawej przedstawia akumulator naładowany
Na 80%.

Obszar wyświetlania informacji
Wyświetla ostrzeżenie i wskazanie błędu (komunikat o błędzie)

Obszar wyświetlania prędkości
Wyświetla prędkość jazdy. Jednostka: km / h.

Obszar wyświetlania kąta skrętu
Tutaj pokazane jest położenie koła napędowego, obszar: +/- 90 °.

Obszar wyświetlania trybu jazdy

4

„4h”: skumulowany czas pracy;
„ ”: Prędkość pełzania (żółw).

Obszar wyświetlania trybu prędkości
Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3 i Tryb 4. Przełącz tryb: naciśnij
lewy przycisk klawiszy funkcyjnych (6), aby przełączyć
tryb.
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Kiedy platforma podnośnika podnosi się do 560 mm, pojazd automatycznie działa
z prędkością pełzania.

Prędkość jazdy JX1

Wysokośc platrformy
podnoszenia

Jednostka: Km/h
Tryb
prędkości

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

1.4

2.3

3.0

3.8

2.1

3.2

4.4

5.5

560 - 1900

1.4

2.2

3.0

3.8

1900- 2600

1.1

1.6

2.1

2.5

2600 - MAX.

0.4

0.6

0.8

1.0

Tryb jazdy
0 - 560
4

1.3.2 Wyświetlacz dla JX0

5
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Lp

Element

1

Sygnał sterujący

2

Wskaźnik rozładowania
akumulatora

3

Sygnał statusu pracy

4

Obszar wyświetlania
informacji

5

Działanie
Pozycja koła napędowego jest
pokazana tutaj.
Gdy stan baterii jest mniejszy niż 10%,
lampa się zaświeci. Należy zapobiec
nadmiernemu rozładowaniu akumulatora,
należy wtedy naładować akumulator.
• Zawsze włączony, styki przełącznika
otwarte.
• Miga, wyłącznik bezpieczeństwa
zamknięty, rozpocząć odmierzanie
czasu.
• Zwykle wyświetla całkowite godziny
pracy.
• W przypadku błędu wyświetla kod
błędu.

Zobacz następujący obraz i tabelę:

lub

Każde światło wskazuje stan odpowiedniego przełącznika, czy przełączniki działają
prawidłowo, można ocenić na podstawie stanu świateł. Szczegółowe informacje znajdują się
w poniższej tabeli.

i

ZWRÓĆ UWAGĘ!
Po włączeniu stacyjki, jeśli wózek jest w normalnym stanie, zapalą się pierwsze, siódme i
dziesiąte światło; Uruchom przełącznik podnoszenia, a wysokość podnoszenia stołu do
przechowywania jest uniesiona do góry, sprawdź, czy włączone są trzecie, piąte, czwarte i
ósme światło, tylko gdy wszystkie z nich są włączone, po inspekcji można uruchomić wózek.

B11
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Lp

Element
Wyłącznik i czujnik
obecności operatora

1

Lp

Element

11

Przełącznik włączania po
prawej stronie

2

Przełącznik czujnika
nachylenia

12

Dodatkowy przełącznik
podnoszenia

3

Przełącznik redukcji trakcji 3

13

4

Przełącznik redukcji trakcji 2

14

Dodatkowy przełącznik
opuszczenia
Klakson

5

Przełącznik zatrzymania
podnoszenia

15

/

6

Przełącznik luzów
łańcuchowych (NC)

16

Główny przełącznik
podnoszenia

7

Przełącznik boczny

17

Przełącznik przedni

8

Przełącznik redukcji trakcji 1

18

Główny dolny przełącznik

9

Wyłącznik luźnych
łańcuchów

19

Przełącznik wsteczny

10

Przełącznik włączania po
lewej stronie

Kod błędu

1
2

2 = Kontroler trakcji

Numer kontrolera

6 = Steering controller
UWAGA

Kod błędu

UWAGA: Zapoznaj się z instrukcją serwisową

Prędkość jazdy zależy od wysokości podnoszenia platformy.
Prędkość jazdy
Wysokość platformy
podnoszenia (mm)

Jednostka: Km/h

Prędkość

0 - 500

6.5

500 - 1000

3

1000- 2000

2

2000 - MAX.

0.8-1

REV. 08/2019

B 12

1.4 Specyfikacje wersji standardowej
Szczegóły specyfikacji technicznej zgodnie z VDI2198. Zastrzega się dokonywanie zmian
technicznych i uzupełnień.

1.4.1 Dane dotyczące wydajności wózka w wersji standardowej

Charakterystyka ogólna
1.1
Producent
1.2
Model
1.3
Rodzaj zasilania
1.4
Typ operatora
1.5

EP

Udźwig

1.9
Rozstaw osi
Waga
Waga wózka (z baterią)
2.1
2.3
Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa/strona
załadunkowa)
Koła/Rolki
Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe)
3.1
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość)
3.2
Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość)
3.3
Koła, ilość kół napędowych samonastawne/załadunkowe
3.5
(x=koła napędowe)
3.6
Rozstaw przednich kół
3.7
Rozstaw tylnich kół
Wymiary
4.4
Wysokość podnoszenia
4.8
Wysokość stanowiska
4.14 Stand height, elevated
4.19 Wysokość stołu roboczego
4.21 Całkowita szerokość
4.32 Prześwit
4.35
Promień skrętu

Q1
Q2
Q3
y

b10
b11
h3
h7
h12
l1
b1/ b2
m2
Wa

EP

JX0-30

JX0-33

Electrics

Electrics
stojący

kg
kg
kg
mm

stojący
90
110
136
1095

kg
kg

800
370/430

mm
mm
mm

Poliuretan
Ф210×70
Ф250×100
1x，2/2

Poliuretan
Ф210×70
Ф250×100
1x，2/2

mm
mm

545
640

545
640

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3620
275

3620
275

90
110

136
1095
800
370/430

3000

3300

1440
750
35
1260

1440
750
35
1260

Osiągi

5.1

5.2

5.3

5.8
5.10

Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)
（H:0- 500mm）
Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)
（H:500- 1000mm）
Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)
（H:1000- 2000mm）
Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)
（H:2000- 3000mm）
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku)
（Q3 ）
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku)
（Q1 ）
Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez ładunku)
（Q3 ）
Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez ładunku)
（Q1 ）

km/h

6/6.5

6/6.5

km/h

3

3

km/h

2

2

km/h

1

1

m/s

0.213/0.225

0.213/0.225

m/s

0.023/0.028

0.023/0.028

m/s

0.230/0.233

0.230/0.233

m/s

0.030/0.029

0.030/0.029

Zdolność pokonywania wzniesień
Rodzaj hamulca

%

Moc silnika napędowego 60 min
Moc silnika podnoszenia przy 15%
Napięcie baterii
Waga baterii

kW
kW
V/Ah
kg

5\8

5\8
Electromagnety
czny

Electromagnety
czny

0.65
2.2
12x2/120
35

0.65
2.2
12x2/120
35

DC
Electronic

DC
Electronic

Napęd

6.1
6.2
6.4
6.5
Inne

8.1
10.5
10.7

Rodzaj silnika napędowego
Rodzaj sterowania
Poziom hałasu

dB(A)

B13
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Charakterystyka ogólna
1.1
Producent
1.2
Model
1.3
Rodzaj zasilania
1.4
Typ operatora
pojemność znamionowa na przedniej platformie
1.5.1
pojemność znamionowa z tyłu platformy
1.5.2
pojemność znamionowa na platformie stojącej
1.5.3
1.9
Waga

Rozstaw osi

2.1
2.2

Waga wózka (z baterią)

EP
JX1-32

3.2
3.3
3.4

Electrics
standing

JX1-48
Electrics
standing

Kg
Kg
Kg

227
137
136

227
137
136

Δ227
137
136

Δ227
137
136

y

mm

1150

1150

1150

1256

kg
kg

1160
680/980

1230
710/1020

1340
740/1100

1530
780/1220

kg

490/670

500/730

520/820

540/990

Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe)
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość）
Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość）
Rozmiar opon, kółka samonastawne （średnica ×
szerokość）
Koła, ilość kół napędowych samonastawne (x=koła
napędowe)
Rozstaw przednich kół
Rozstaw tylnich kół

EP

EP
JX1-41
Electrics
standing

Q1
Q2
Q3

Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa/strona
załadunkowa
2.3
Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa/strona
załadunkowa)
Koła/Rolki
3.1

EP
JX1-36
Electrics
standing

Poliuretan/gu
mowe

Poliuretan/gumo Poliuretan/gumo Poliuretan/gumo
we
we
we

mm

Φ230*75

Φ230*75

Φ230*75

Φ230*75

mm
mm

Φ204*76
Φ74*48

Φ204*76
Φ74*48

Φ204*76
Φ74*48

Φ204*76
Φ74*48

mm

1x,2/2

1x,2/2

1x,2/2

1x,2/2

3.6
3.7
Wymiary
4.2
Wysokość, maszt złożony
4.4
Wysokość podnoszenia
4.5
Wysokość, maszt rozłożony
4.7
Wysokość kratki

b10
b11

mm
mm

566
724

566
724

566
724

626
784

h1
h3
h4
h6

mm

1510

1590

2080

2090

mm
mm
mm

2950
4540
1590

3350
4940
1670

3850
5970
2120

4630
6750
2120

4.8
4.14
4.19
4.21
4.32

Wysokość stanowiska
Wysokość stania operatora
Całkowita długość
Całkowita szerokość
Prześwit

h7
h12

4.37
4.38
4.39
Osiągi

Całkowita długość z rozłożoną platformą
Szerokość alejki
Promień skrętu

l3
Ast
Wa

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

250
3200
1500
800
50
1795
1750
1385

250
3600
1500
800
50
1795
1750
1385

250
4100
1500
800
50
1795
1750
1385

250
4880
1610
860
50
1905
1840
1450

3.5

l1
b1/ b2
m2

Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)（H 0-520）

km/ h

5.5

5.5

5.5

5.5

Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)（H520-1940）

km/ h

3.7

3.7

3.7

3.7

Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)（H1940-2600）

km/ h

2.5

2.5

2.5

2.5

Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku)（H2600-MAX）

km/ h

1

1

1

1

Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem/bez ładunku) （H 0520）

km/ h

5.5

5.5

5.5

5.5

Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem/bez ładunku) （H5201940）

km/ h

3.7

3.7

3.7

3.7

Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem/bez ładunku) （
H1940-2600）

km/ h

2.5

2.5

2.5

2.5

Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem/bez ładunku)（H2600MAX）

km/ h

1

1

1

1

5.2

Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku)

m/ s

0.17/0.21

0.17/0.21

0.17/0.21

0.17/0.21

5.3

Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez ładunku)

m/ s

0.35/0.26

0.35/0.26

0.35/0.26

0.35/0.26

5.8

Zdolność pokonywania wzniesień

%

0

0

0

0

5.10

Rodzaj hamulca

5.1

5.1.1

Electromagnety Electromagnetyc Electromagnetyc Electromagnetyc
czny
zny
zny
zny

Napęd
6.1

Moc silnika napędowego 60 min

kW

1.7

1.7

1.7

6.2

Moc silnika podnoszenia przy 15%

kW

2.2

2.2

2.2

1.7
2.2

6.3

Wymiary baterii

mm

200x740x670

200x740x670

200x740x670

280x800x670

6.4

Napięcie baterii

V/ Ah

24V/224AH

24V/224AH

24V/224AH

24V/280AH

6.5

Waga baterii

kg

163

163

163

250

AC

AC

AC

AC

74

74

74

74

Inne
8.1

Rodzaj silnika napędowego

10.7

Poziom hałasu

dB (A)
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1.5 Tabliczka znamionowa i punkty identyfikacyjne
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I

Lp

Opis

1

Przełącznik kluczykowy

2

Identyfikacja przełącznika operacji

3

Tabliczka informacyjna „ Nie stać pod”

4

Tabliczka informacyjna „Nigdy nie stać pod platformą”

5

Awaryjne opuszczanie

6

Znak informacyjny „Ta platforma nie jest izolowana”

7

Obszar działania awaryjnego

8

Ryzyko uwięzienia

9

Zasilanie wyłączone

10

Jazda do przodu i do tyłu

11

Przycisk podnoszenia, przycisk opuszczania, przycisk klaksonu

12

Żadna operacja nie jest dozwolona przy podmuchach

13

Niedozwolona jest operacja na nierównym podłożu.
Zachowaj prześwit do sufitu.
-Brak zezwolenia na eksploatację pod liniami energetycznymi.
Przenoszenie luźnych przedmiotów:
-Na platformie operatora nie można przewozić żadnych luźnych
przedmiotów.
-Zabezpiecz przedmioty przed upadkiem.
Maksymalne obciążenie :
-Maksymalna waga operatora.
-Maksymalne obciążenie stołu do przechowywania.
-Maksymalne obciążenie dodatkowego stołu do przechowywania.
-Maksymalne nachylenie bez obciążenia i obciążenia wynosi 5%.
-Maksymalne nachylenie bez obciążenia i bez obciążenia wynosi 8%.

14

15

16

17
18
19

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez platformę

B19
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1.6 Bezpieczeństwo platformy

UTRZYMUJ SWOJE STOPY NA PODŁODZE
Nie wspinaj się na żadną część pojazdu i nie używaj
innych przedmiotów do układania.

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA OSŁONY
Osłony powinny być zamknięte. Nie wolno dopuścić
do tego, aby osłony otworzyły się podczas
podnoszenia.

USTAW SIĘ JAK NAJBLIŻEJ PÓŁEK
Unikaj dalekich zasięgów. Uważaj na narzędzia lub
przy przenoszeniu towarów. Uważaj na osoby
poniżej i na następnym przejściu.

UWAGA
Nie można opuszczać, gdy platforma podnośnika jest podniesiona. Nie można bezpiecznie
wspiąć się na maszt podnośnika . Podnoszona platforma podnośnikowa ma wysoko
umieszczony środek ciężkości i można ją łatwo przechylić . Stanie lub opieranie się o
barierki może spowodować wywrócenie się pojazdu . Przewrócenie podnośnika może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć i uszkodzenie sprzętu.
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1.7

Bezpieczeństwo operatora

JEDŹ OSTROŻNIE, BĄDŹ OSTROŻNY
Trzymaj osłony zamknięte, gdy jesteś podniesiony
.

Trzymaj całe ciało na obszarze operatora, bez względu na to, jak wolno
pojazd porusza się. Ręka lub stopa wystająca między pojazdem, a
twardym przedmiotem zostanie zmiażdżona lub nawet odcięta.

Unikaj gwałtownych ruchów elementów sterujących. Należy robić tak, aby
używać ich płynnie w umiarkowanym, równym tempie. Nagłe zmiany
sterowania mogą spowodować przesunięcie lub upadek ładunku. Upewnij
się, że ładunki są bezpieczne.

Należy zawsze sprawdzać czy nad głową nie ma niebezpiecznych
przedmiotów. Należy sprawdzić prześwity przed podnoszeniem i
opuszczaniem.

Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli musisz
korzystać z pojazdu w miejscu, w którym istnieje
ryzyko upadku przedmiotów.

Upewnij się, że masz wyraźny widok podczas jazdy. Należy zawsze
dobrze widzieć obszar, w kierunku którego zmierza wózek, należy
zwalniać w zatłoczonych miejscach.

Nie należy jeździć po mokrej lub śliskiej powierzchni.
Należy sprawdzić czy w kierunku, w którym zamierzasz skręcać jest
wystarczająco miejsca, oraz należy uważać przy tego typu manewrach.

UWAŻAJ NA INNYCH LUDZI
Zwolnij w miejscu, w którym są ludzie. Ostrzegaj innych, gdy do nich
podjeżdżasz. Uważaj na inne pojazdy w okolicy. Należy używać
klaksonu, gdy zbliżasz się do przejścia lub skrzyżowania.
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Uważaj, aby kogoś nie zmiażdżyć.
Np. Nigdy nie prowadź pojazdu w kierunku nikogo stojącego
przed wózkiem.
Przed opuszczeniem lub podróżowaniem upewnij się, że w okolicy
i pod Tobą nie ma ludzi.

Trzymaj innych z dala od pojazdu podczas pracy. Nigdy nie
dopuszczaj nikogo pod ładunkiem lub platformą.

Podczas skręcania uważaj na huśtawkę z przodu.

Nie pozwól nikomu prowadzić Twojego pojazdu, chyba że
zostanie przeszkolony.

UPADKI I WYWROTY
Należy omijać krawędzie doków.
Patrz uważnie gdzie jedziesz. Zawsze sprawdzaj, czy na drodze nie ma
gruzu, przeszkód nad głową lub dziur na podłożu, które mogłyby
spowodować przewrócenie się pojazdu.
Nie przeciążaj pojazdu ani nie obsługuj niestabilnych ładunków. Upewnij
się, że ciężar ładunku jest równomiernie rozłożony.
Niektóre podłogi i windy mają ograniczenia wagowe. Upewnij się, że twój pojazd,
w tym operator i ładunek, nie jest zbyt ciężki do jazdy.
Nie wjeżdżaj na windę, chyba że jest to dozwolone. Sprawdź udźwig lub
limit obciążenia i upewnij się, że nie ma w nim osób. Nie otwieraj osłon
pojazdu. Najpierw załaduj ładunek.
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UWAŻAJ NA LUDZI WOKÓŁ CIEBIE
Piesi zawsze mają pierwszeństwo. Nie mogą
kontrolować twojego pojazdu. Uważaj na
skrzyżowaniach. Przed opuszczeniem lub jazdą
sprawdź obszar wokół pojazdu i pod platformą.

NIE MA BEZPIECZNEGO MIEJSCA DLA PASAŻERÓW
Nigdy nie pozwalaj nikomu stać ani jeździć wózkiem.

UPADKI PRZEDMIOTÓW MOGĄ USZKODZIĆ KOGOŚ
POD WÓZKIEM
Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z narzędziami lub
towarami. Przenosząc ładunki, pracuj blisko regałów lub półek
Upewnij się, że ładunki są stabilne.

NALEŻY UWAŻAĆ NA UPADKI
Trzymaj osłony zamknięte, gdy jesteś podniesiony. Osłony są
zablokowane, gdy są podniesione. Nie należy powodować, aby
się one otworzyły. Nie wchodź na żadną część platformy. Nigdy
nie dodawaj niczego do platformy, aby stać lub wspinać się po
niej. Nie schodź z podwyższonej platformy. Niech ktoś przejedzie
platformę za pomocą ręcznego zaworu opuszczającego pod
skrzynią ładunkową.

DŁONIE I STOPY MOGĄ BYĆ PRZYPIĘTE LUB ROZDRABNIANE
Zatrzymaj się całkowicie przed opuszczeniem pojazdu.
Podczas jazdy pojazd trzymaj ręce na elementach
sterujących, a nogi na pedałach. Jeśli musisz
ustabilizować ładunek ręką, upewnij się, że nie
zostaniesz przygnieciony.
Zawsze bądź czujny w okolicy i obserwuj, gdzie jedziesz. Możesz
zostać przygnieciony lub zmiażdżony przez przedmioty, które
znajdują się na drodze.
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UNIKAĆ WYWROTEK
Nigdy nie przeciążaj swojego pojazdu. Równomiernie
rozłóż obciążenia, uważaj na przeszkody
napowietrzne, takie jak rury lub przewody elektryczne.
Trzymaj się z dala od odpadków. Upewnij się, że na
twojej ścieżce nie ma śmieci, dziur
lub cokolwiek, co mogłoby spowodować przewrócenie.

UTRZYMUJ WÓZEK POD KONTROLĄ
Nie należy jeździć po pochylniach i pochyłościach, jeśli
platforma nie jest całkowicie obniżona.
Maksymalne nachylenie wynosi 5%.

PLATFORMA NIE JEST IZOLOWANA
Możesz zostać spalony, a nawet zabity, jeśli ty lub twój
pojazd zbliżysz się do urządzeń elektrycznych lub
przewodów. Wiedz, na jakie napięcia możesz być
narażony i jaka jest bezpieczna odległość robocza.
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1.6 Tabliczka znamionowa pojazdu (dla JX1)
W przypadku zapytań dotyczących wózka lub zamawiania części zamiennych proszę
podać numer seryjny wózka.
Lp Opis
1
PRODUCENT
2
MODEL

Lp
12
13

3

DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB

14

Opis
NUMER SERYJNY
DATA PRODUKCJI
MAKSYMALNE NACHYLENIE
PLATFORMA PODNOSZONA

4

MAKSYMALNE NACHYLENIE
PLATFORMA OBNIŻONA

15

MINIMALNA WAGA BATERII

5

ZNAMIONOWA MOC PRĄDU

16

6

NAPIĘCIE BATERII

17

7

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
WIATRU

18

8

MAKSYMALNA SIŁA RĘCZNA

19

9

CAŁKOWITA MASA BEZ
BATERII

20

10

CAŁKOWITA MASA

11

WYPRODUKOWANE W

MAKSYMALNA WAGA BATERII

WAGA OSOBY STOJĄCEJ (Q1)
Dopuszczalna waga przedmiotów
transportowanych na platformie
ładunkowej do 3.6 m
Dopuszczalna waga przedmiotów
transportowanych na platformie
ładunkowej powyżej 3.6 m
Dopuszczalna waga przedmiotów na
dodatkowej platformie ładunkowej

Q3
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Tabliczka znamionowa pojazdu (dla JX0)
W przypadku zapytań dotyczących wózka lub zamawiania części zamiennych proszę podać numer
seryjny wózka.
Lp

Opis

Lp

Opis

1

PRODUCENT

11

WYPRODUKOWANE W

2

MODEL

12

NUMER SERYJNY

3

DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB

13

DATA PRODUKCJI

4

MAKSYMALNE NACHYLENIE
PLATFORMA OBNIŻANA

14

MAKSYMALNE NACHYLENIE
PLATFORMA PODNOSZONA

5

ZNAMIONOWA MOC NAPĘDU

15

MINIMALNA WAGA BATERII

6

NAPIĘCIE BATERII

16

MAKSYMALNA WAGA BATERII

7

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
WIATRU

17

8

MAKSYMALNA SIŁA RĘCZNA

18

Dopuszczalny udźwig platformy
roboczej

19

Dopuszczalny udźwig dodatkowej
platformy roboczej

9
10

CAŁKOWITA WAGA BEZ BATERII

WAGA OSOBY STOJĄCEJ (Q1)

CAŁKOWITA WAGA

11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
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C BEZPIECZEŃSTWO
1.1 Przed rozpoczęciem pracy

Przed użyciem wózka sprawdź obszar roboczy. Powinien być schludny, dobrze oświetlony,
odpowiednio wentylowany i wolny od materiałów niebezpiecznych. Przejścia i jezdnie powinny
być wolne od przeszkód i dobrze utrzymane. Operatorzy muszą znać specyfikację pojazdu i
korzystać z niego tylko w dozwolonych obszarach. Należy upewnić się, że na wózku widłowym
lub w przedziale operatora nie ma żadnych luźnych przedmiotów, zwłaszcza na płycie
podłogowej, gdzie mogłyby zakłócać działanie pedału (jeśli jest w wyposażeniu) lub miejsca na
nogi. Gaśnice i inny sprzęt ratowniczy powinny być widoczne i łatwo dostępne. W razie potrzeby
należy nosić wyposażenie ochronne. Nie pal w obszarach „Zakaz palenia” ani podczas
ładowania akumulatorów lub tankowania wózka widłowego z silnikami spalinowymi. Zabroniona
jest obsługa wózka tłustymi i wilgotnymi rękami.
Spowoduje to, że sterowanie będzie śliskie i spowoduje utratę kontroli nad pojazdem. Wszelkie
pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa należy zgłaszać przełożonemu. Jeśli dojdzie
do wypadku, należy go natychmiast zgłosić.

UWAGA
Nieautoryzowana modyfikacja wózka może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
Nie można usuwać, wyłączać ani modyfikować żadnych zabezpieczeń ani innych urządzeń
zabezpieczających. Obejmują one wszelkie alarmy, światła, lusterka, osłony górne i
przedłużenia oparcia ładunku. Osłona górna ma zapewnić operatorowi ochronę przed
spadającymi przedmiotami, ale nie może chronić przed każdym możliwym uderzeniem.

1.2 .Przepisy bezpieczeństwa dotyczące trybu
pracy, trasy jazdy i obszary robocze
Można wykorzystywać tylko takie pasy i trasy, które są specjalnie przeznaczone dla ruchu
wózka. Nieupoważnione osoby trzecie muszą trzymać się z dala od miejsca pracy. Ładunki
można przechowywać wyłącznie w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych.

Prowadzenie pojazdu
Kierowca musi wybrać prędkość jazdy odpowiednią do lokalnych warunków. Wózek musi
jechać z małą prędkością podczas pokonywania zakrętów lub wąskich przejść, podczas
przejazdu przez drzwi wahadłowe i martwe punkty. Kierowca musi zawsze przestrzegać
odpowiedniej drogi hamowania między swoim wózkiem, a pojazdem jadącym z przodu i musi
przez cały czas kontrolować swój wózek. Nagłe zatrzymanie (z wyjątkiem sytuacji
awaryjnych), szybkie zawracanie i wyprzedzanie w niebezpiecznych miejscach jest
niedozwolone.

Widoczność
Operator musi patrzeć w kierunku jazdy i zawsze musi mieć dobry widok na trasę przed sobą
W przypadku przewożenia ładunków, które wpływają na widoczność, wózek musi jechać w kierunku
obciążenia. Jeśli nie jest to możliwe, druga osoba musi iść obok wózka, aby obserwować drogę podróży,
utrzymując kontakt wzrokowy z operatorem. Podróżuj tylko z prędkością pełzania i
ze szczególną ostrożnością. W razie utraty kontaktu wzrokowego natychmiast zatrzymaj pojazd.
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Stopnie i pochyłości
Stoki lub pochyłości muszą być czyste i antypoślizgowe. Powinno być możliwe poruszanie się po
nich zgodnie ze specyfikacjami technicznymi pojazdu. Wózek należy zawsze prowadzić z
ładunkiem skierowanym w górę. Zabronione jest skręcanie, jazda pod kątem ukośnym lub
parkowanie pojazdu na pochyłościach lub stokach.

Windy, rampy załadunkowe i doki
Windy mogą być używane tylko wtedy, gdy mają wystarczającą nośność, są odpowiednie do jazdy i
są dopuszczone do ruchu wózka przez operatora. Kierowca musi spełnić powyższe wymagania
przed wejściem na te obszary. Wjeżdżając do windy, wózek musi mieć ładunek z przodu i musi
przyjąć pozycję uniemożliwiającą jej zetknięcie się ze ścianami szybu windowego. Osoby jadące
windą wraz z wózkiem muszą wjechać na nią dopiero, gdy wózek bezpiecznie się zatrzyma i musi
opuścić windę przed wózkiem. Kierowca musi upewnić się, że rampa załadunkowa / dok nie może
się poruszyć ani poluzować podczas załadunku lub rozładunku.

Wibracja
Mobilna podnoszona platforma robocza:
1,74 m / s² zgodnie z EN 13059.
Zgodnie ze standardowymi procedurami przyspieszenie drgań działające na ciało w pozycji roboczej
jest zintegrowanym liniowo, ważonym przyspieszeniem w kierunku pionowym. Oblicza się go, gdy
przejeżdżasz progi ze stałą prędkością. Producent oferuje usługę spedalną do pomiaru tych wibracji
ludzkich

Poziom emisji hałasu
Normy EN
Ciągły poziom ciśnienia akustycznego
-Mobilna podnoszona platforma robocza: 63 dB (A)
zgodnie z EN 12053 zharmonizowanym z ISO 4871.
Ciągły poziom ciśnienia akustycznego jest obliczany zgodnie ze standardowymi procedurami i
uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, podnoszenia i pracy na biegu
jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego mierzy się przy uchu kierowcy.

Pomiar ludzkich drgań
Drgania, które wpływają na operatora w ciągu dnia, znane są jako wibracje ludzkie.
Nadmierne wibracje ludzkie spowodują długotrwałe problemy zdrowotne operatora. W
związku z tym ustanowiono europejską dyrektywę operatora 2002/44 / WE / Wibracje w celu
ochrony operatorów. Aby pomóc operatorom w ocenie aplikacji, producent oferuje usługę
pomiaru tych wibracji.
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1.3 Bezpieczeństwo baterii
UWAGA
Baterie zawierają rozpuszczony kwas siarkowy, który jest trujący i żrący. Baterie też mogą
wytwarzać gazy wybuchowe.
Pamiętaj o następujących informacjach.
Podczas
pracy z kwasem akumulatorowym należy nosić sprzęt ochronny (fartuch i
•
rękawice ochronne) oraz okulary ochronne. W przypadku kontaktu ubrania, skóry lub
oczu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przepłukać dotknięte obszary
wodą. Jeśli kwas dostanie się do oczu, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Rozlany
kwas akumulatorowy natychmiast wyczyść dużą ilością wody.
• Usuń wszelkie metalowe pierścienie, bransoletki, opaski lub inną biżuterię przed
rozpoczęciem pracy z bateriami lub częściami elektrycznymi lub w ich pobliżu.
• Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie otwartego ognia lub iskier.
• Miejsca, w których akumulatory są przechowywane lub ładowane, muszą być
dobrze wentylowane, aby zapobiec kumulacji gazów wybuchowych.
• Jeżeli akumulator jest ładowany podczas instalacji w pojeździe, pokrywa akumulatora musi
pozostać całkowicie otwarta przez cały okres ładowania, chyba że akumulator jest
bezobsługowy.
• Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować poparzenia, porażenie prądem lub wybuch.
Nie doprowadź, aby metalowe elementy nie zetknęły się z górną powierzchnią akumulatora.
Upewnij się, że wszystkie zaślepki są na swoim miejscu i są w dobrym stanie.
• Baterie mogą być ładowane, serwisowane lub wymieniane wyłącznie przez odpowiednio
przeszkolony personel. Zawsze postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dostarczonymi
przez producentów akumulatora, ładowarki i wózka.

1.4 EMC-Kompatybilność electromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) jest kluczową cechą
jakości pojazdu. EMC obejmuje
• Ograniczenie emisji zakłóceń elektromagnetycznych do poziomu zapewniającego
bezproblemową pracę innych urządzeń w otoczeniu.
• Zapewnienie wystarczającej odporności na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne,
aby zagwarantować prawidłowe działanie w planowanym miejscu użytkowania w
przewidywanych warunkach zakłóceń elektromagnetycznych. Test EMC najpierw mierzy
zakłócenia elektromagnetyczne emitowane przez wózek, a następnie sprawdza, czy jest
wystarczająco odporny na działanie elektromagnetyczne zakłócenia w odniesieniu do
planowanej lokalizacji użytkowania. Podjęto szereg działań elektrycznych, aby zapewnić
kompatybilność elektromagnetyczną pojazdu.
• Nasz pojazd został pomyślnie przetestowany zgodnie z EN12895, a także zgodnie ze
znormalizowanymi instrukcjami w nim zawartymi.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Należy przestrzegać przepisów EMC dla pojazdu.
Podczas wymiany elementów wózka w celu naprawy muszą być zabezpieczone komponenty
EMC ponownie zainstalowany i podłączony.

C3

REV. 08/2019

D Transport i Pierwsze uruchomienie
1.1 Transport

UWAGA
Przypadkowy ruch podczas transportu
Nieprawidłowe zabezpieczenie JX0 / JX1 podczas transportu może spowodować
poważne wypadki. Załadunku może dokonywać wyłącznie przeszkolony w tym celu
specjalny personel. Specjalistyczny personel musi zostać poinstruowany w zakresie
zabezpieczania ładunków na drogach w pojazdach drogowych i obchodzenia się z
urządzeniami zabezpieczającymi ładunek. W każdym przypadku należy wykonać
odpowiednie pomiary i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Wózek musi
być prawidłowo przymocowany podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie.
Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w pierścienie mocujące.
Zabezpieczyć wózek klinami, aby zapobiec przypadkowym ruchom.
Używaj tylko pasów mocujących o wystarczającej sile znamionowej.
Użyj materiałów antypoślizgowych, aby zabezpieczyć pomoce transportowe (paleta,
kliny itp.), Np. Dywaniki antypoślizgowe.
Wymagania
• Wózek załadowany na pojazd.
• Platforma robocza jest bezpiecznie zaparkowana.
• Wymagane narzędzia i materiały takie jak pasy mocujące.
Procedury
• Położyć pasek mocujący (1) na podwoziu,
przymocować do pojazdu transportowego i
odpowiednio naprężyć.
• Zabezpieczyć koła (2) klinami, aby zapobiec
poślizgowi.
Można teraz przewozić wózek

JX1

JX0
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1.2 Podnoszenie wózka
W tej części jest wyjaśniony sposób mocowania urządzeń podnoszących wóżek.
Możliwych jest wiele metod montażu na dźwigu lub podnośniku. Wyjaśnienie takich
metod, a także obsługa urządzeń dźwigowych, nie wchodzi w zakres niniejszej
instrukcji. Zarówno zamocowanie urządzenia do podnoszenia do wózka, jak i sama
operacja podnoszenia muszą być wykonywane przez personel z doświadczeniem w
podnoszeniu.

JX1

JX0

1.3 Obsługa pojazdu bez własnego układu napędowego JX1
Ten tryb pracy jest niedozwolony podczas pokonywania wzniesień i pochyłości.
Jeśli wózek musi zostać przeniesiony po tym, jak
awaria spowodowała unieruchomienie, wykonaj
następujące czynności:
Ustaw wyłącznik awaryjny na „OFF”.
Ustaw stacyjkę w pozycji „OFF” i wyjmij kluczyk.
Zapobiegnij stoczeniu się wózka.
Zdejmij pokrywę. (Instrukcja konserwacji)
Trzymaj cały czas drążek hamulcowy (1).
Hamulec jest teraz zwolniony i można pchać wózek.
Opuść drążek hamulcowy.
Hamulec jest teraz ponownie włączony.
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Obsługa pojazdu bez własnego układu napędowego dla JX0
Ten tryb pracy jest niedozwolony podczas
pokonywania wzniesień i pochyłości.
Jeśli wózek musi zostać przeniesiony po tym,
jak awaria spowodowała unieruchomienie,
wykonaj następujące czynności:
Ustaw wyłącznik awaryjny na „OFF”.
Ustaw stacyjkę w pozycji „OFF” i wyjmij kluczyk.
Zapobiegnij stoczeniu się wózka.
Zdejmij pokrywę. (Instrukcja konserwacji)
Podłączyć wiązkę przewodów (1) do wiązki przewodów (2).
Podłączyć wiązkę przewodów (2) do dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora.
Hamulec jest teraz zwolniony i można pchać wózek.
Odłączyć wiązkę przewodów (1) i wiązkę przewodów (2).
Hamulec jest teraz ponownie włączony.

REV. 08/2019

D3

1.4 Pierwsze użycie pojazdu
Wózek należy eksploatować tylko przy prądzie akumulatora.
Przygotowanie wózka do pracy po dostawie lub transporcie.
Procedura:
• Sprawdź, czy jest kompletny.
• Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
• Zainstaluj akumulator, jeśli to konieczne, (patrz Wyjmowanie i instalacja akumulatora
„wł.) Nie uszkadzaj kabla akumulatora.
• Naładuj akumulator, (patrz Ładowanie akumulatora ”).
• Po zaparkowaniu wózka powierzchnia opon spłaszcza się. Spłaszczenie zniknie po
krótkim okresie działania.
• Sprawdź, czy nie ma wycieków płynów.
• Sprawdź złącze akumulatora.
• Sprawdź stan naklejki.
• Sprawdź sterowanie operacyjne.
• Sprawdź wzrokowo cały wózek(w szczególności koła i stolik) pod kątem oczywistych
uszkodzeń.
• Sprawdź wzrokowo zamocowanie akumulatora i połączenia kablowe.
• Sprawdź stół do przechowywania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak
pęknięcia.
Sprawdź
koła pod kątem zużycia i uszkodzeń.
•
• Przetestuj urządzenie ostrzegawcze.
• Upewnij się, że łańcuchy nośne są równomiernie napięte.
• Sprawdź, czy normalne działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa.

1.5 Środki ostrożności dotyczące docierania
Dokręć ponownie śruby kół po 50 godzinach pracy.
Zalecamy obsługę maszyny w warunkach niewielkiego obciążenia,
aby w pierwszym etapie pracy uzyskać jak najwięcej efektywności.
Szczególnie należy przestrzegać poniższych wymagań,
gdy maszyna znajduje się w fazie 100 godzin pracy.
• Musi zapobiegać nadmiernemu rozładowaniu nowego akumulatora podczas
jego wczesnego użycia. Ładuj, gdy pozostała moc jest mniejsza niż 20%.
• Wykonuj ostrożnie i całkowicie określone usługi konserwacji zapobiegawczej.
• Unikaj nagłego zatrzymania, startu lub skrętu.
• Zaleca się wymianę oleju i smarowanie wcześniej niż podano w specyfikacji.
• Podnoś tylko 70–80% obciążenia znamionowego.
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E Operacja
1.1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące
eksploatacji wózka
Szkolenie operatorów
Wózek może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone w obsłudze wózka, które
wykazały właścicielowi lub jego przedstawicielowi zdolność do przewożenia i podnoszenia
ładunków, oraz które zostały wyznaczone do ponoszenia odpowiedzialności przez
użytkownika lub jego przedstawiciela na obsługę wózka.

Prawa, obowiązki oraz postępowanie kierowcy
Kierowca musi być: poinformowany o swoich prawach i obowiązkach; przeszkolony w
zakresie obsługi wózka; oraz musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
Wszystkie niezbędne prawa muszą zostać mu przyznane.

Zakaz obsługi osobom nieupoważnionym
Operator jest odpowiedzialny za pojazd podczas jego użytkowania. Zapobiega on
prowadzeniu lub obsłudze wózka przez osoby nieupoważnione. Zabrania się przewożenia
pasażerów lub podnoszenia personelu.

Modyfikacja
Bez specjalnego przeszkolenia i wyraźnego upoważnienia operator nie może dokonywać
żadnych napraw ani modyfikacji wózka. W żadnym wypadku kierowca nie może zmieniać
ustawienia przełączników lub instalacji bezpieczeństwa.

Urządzenia bezpieczeństwa i etykiety ostrzegawcze
Urządzenia bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze i instrukcje ostrzegawcze w niniejszej
instrukcji obsługi muszą być ściśle przestrzegane.
Obszar niebezpieczny: Obszar niebezpieczny jest definiowany jako obszar, w którym dana
osoba jest zagrożona w wyniku ruchu wózka, operacji podnoszenia, nośnika ładunku (np.
Wideł lub osprzętu) lub samego ładunku. Obejmuje to również obszary, do których można
dotrzeć przez spadające ładunki lub opuszczanie urządzeń operacyjnych. Osoby
nieupoważnione należy trzymać z dala od strefy niebezpiecznej.
• W przypadku zagrożenia dla personelu należy dać sygnał ostrzegawczy.
• Dać sygnał ostrzegawczy z dużą ilością czasu na opuszczenie niebezpiecznego miejsca
• Jeśli w strefie zagrożenia przebywają nieupoważnione osoby,
należy natychmiast zatrzymać pojazd.

1.2 Uruchomienie wózka
Kontrole i operacje do wykonania przed rozpoczęciem codziennej pracy.
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• Sprawdzić wzrokowo cały wózek pod kątem oczywistych uszkodzeń.
• Sprawdź wzrokowo zamocowanie akumulatora i połączenia kablowe.
• Sprawdź stół do przechowywania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia.
• Sprawdź koła pod kątem zużycia i uszkodzeń.
• Przetestuj urządzenie ostrzegawcze.
• Upewnij się, że łańcuchy nośne są równomiernie napięte.
• Sprawdź, czy normalne działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa.

Aby przygotować wózek do pracy
• Zamknij osłony bezpieczeństwa.
• Włóż klucz do stacyjki i ustaw go w pozycji „ON”.
• Pociągnij do góry wyłącznik hamulca awaryjnego.
• Test klaksonu.
• Sprawdź działanie hamulca.

UWAGA
Przed uruchomieniem wózka lub podniesieniem jednostki ładunkowej kierowca musi
upewnić się, że nikogo nie ma w strefie zagrożenia.

1.3 Obsługa wózka
1.3.1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji pojazdu
Trasy podróży i miejsca pracy
Używaj tylko pasów i tras specjalnie przeznaczonych do ruchu wózków. Nieupoważnione osoby
trzecie muszą trzymać się z dala od miejsca pracy. Ładunki należy przechowywać wyłącznie w
miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.
Prowadzenie pojazdu
Kierowca musi dostosować prędkość jazdy do lokalnych warunków. Wózek musi jechać z
małą prędkością podczas pokonywania zakrętów lub wąskich przejść, podczas przejazdu
przez drzwi wahadłowe i martwe punkty. Kierowca musi zawsze przestrzegać odpowiedniej
drogi hamowania między wózkiem, a pojazdem z musi przez cały czas kontrolować pojazd.
Nagłe zatrzymanie (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych), szybkie zawracanie i wyprzedzanie w
niebezpiecznych miejscach są niedozwolone. Zabrania się wychylania lub sięgania poza
obszar pracy i obsługi.

Rodzaj przewożonych ładunków
Operator musi upewnić się, że ładunek jest w dobrym stanie. Transportuj tylko ładunki
ustawione bezpiecznie i ostrożnie. Stosuj odpowiednie środki ostrożności, np. osłona
ładunku, aby zapobiec przewróceniu się lub upadku części ładunku.
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1.3.2 Sterowanie, jazda, hamowanie
Poniższe definicje dotyczą specyfikacji kierunku jazdy.

1

JX0
2
4

3

1

2

JX1
4

3
Lp

Kierunek jazdy

1

W lewo

2

Kierunek jazdy do tyłu

3

W prawo

4

Do przodu

E3
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1.3.3 Instrukcja dotycząca jazdy
• Zamknij osłony bezpieczeństwa.
• Włóż klucz do stacyjki (5) i ustaw go w pozycji
„ON”.
• Pociągnij do góry wyłącznik awaryjny (3).
• Włączyć wyłącznik napędu (2).
• Lewa ręka w pozycji przełącznika czujnika (6).
• Prawa ręka w pozycji przełącznika czujnika (7).
• Użyj przełącznika jazdy (4), aby wybrać
wymagany kierunek jazdy.
• Naprzód = F.
• Do tytu = R.
• Prędkość jazdy zależy od trybu prędkości.

i

ZWRÓĆ UWAGĘ
Nie można prowadzić wózka, chyba że są osłony
zamknięte.
Po uruchomieniu wózka należy włączyć
wyłącznik awaryjny.

UWAGA
Wózek musi być uruchamiane po kolei, w
przeciwnym razie wózek nie będą mogły
normalnie pracować. Niebieska lampka będzie
zawsze świecić podczas jazdy. Lampka jazdy
będzie migać na żółto podczas jazdy.driving.

JX0

Instrukcja dotycząca jazdy JX1
• Zamknij osłony bezpieczeństwa.
• Włóż klucz do stacyjki (5) i obróć
L
• do pozycji „ON”.position .
Pociągnij
do
góry
wyłącznik
awaryjny
(3).
•
Włączyć
wyłącznik
napędu
(2).
•
• Lewa ręka w pozycji przełącznika
czujnika (6) R
Użyj
przełącznika podróży (4), aby wybrać
•
wymagany kierunek jazdy.
Naprzód = F.
Do tyłu = R.
• Prędkość jazdy zależy od trybu prędkości.

JX1
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UWAGA
Po włączeniu wózka sterownik wykona samoczynny test. Upewnij się, że lampy są włączone.

1.3.4 Sterowanie
Użyj kierownicy (1), aby kierować pojazdem w danym kierunku.

1.3.5 Hamowanie
Skuteczność hamowania wózka zależy w dużej mierze od warunków gruntowych. Kierowca
musi wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdu. Kierowca musi patrzeć przed
siebie podczas jazdy. Jeśli nie ma zagrożenia, należy hamować umiarkowanie, aby uniknąć
przesunięcia ładunku. Wózek może hamować na trzy różne sposoby:
• Z hamulcem cofania
• Z hamulcem wybiegowym
• Z hamulcem bezpieczeństwa

Hamowanie wsteczne
Podczas jazdy wózka naciśnij przełącznik jazdy (4) w przeciwnym kierunku, a wózek
zwolni. Puść, aby zatrzymać, zanim wózek zacznie jechać w przeciwnym kierunku.

Hamowanie z hamulcem wybiegowym
Pozwól, aby przełącznik jazdy powrócił do pozycji zerowej, wózek wówczas hamuje.

UWAGA
Tę metodę hamowania należy stosować wyłącznie jako hamulec postojowy, a nie jako hamulec
zasadniczy.

Hamowanie z hamulcem bezpieczeństwa
Naciśnij wyłącznik awaryjny (3). Wózek
zacznie hamować, do momentu, aż się
zatrzyma.

UWAGA
Wyłącznika awaryjnego (3) można używać tylko w niebezpiecznych sytuacjach.

Hamulec postojowy
Hamulec postojowy włącza się automatycznie po zatrzymaniu wózka.
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1.4 Podnoszenie i opusczanie platformy
• Zamknij osłony bezpieczeństwa.
• Włóż klucz do stacyjki i ustaw go w pozycji „ON”.
• Podnieś wyłącznik awaryjny.
• Włączyć wyłącznik napędu.
• Lewa ręka w pozycji przełącznika czujnika (dla JX0).
• • Ostrożnie podjechać wózkiem do miejsca przechowywania (4).
• Podnoszenie
• Naciśnij przycisk „Podnoszenie” (1), wówczas platforma zostanie podniesiona.

Opuszczanie
• Naciśnij przycisk „Opuszczanie” (2), wówczas platforma zostanie opuszczona.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Przed umieszczeniem ładunku kierowca musi upewnić się, że miejsce kompletacji jest
odpowiednie do przechowywania ładunku (rozmiar i pojemność).

UWAGA
Po podniesieniu platformy podnośnikowej staraj się unikać nagłego sterowania i
zatrzymania awaryjnego.
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1.4.1 Awaryjne opuszczanie
Platformę podnoszącą można obniżyć za pomocą
funkcji awaryjnego opuszczania, nawet jeśli
elektronika uległa awarii lub zasilanie jest wyłączone.

Procedury
Wózek jest bezpiecznie zaparkowany. (Zobacz
Bezpieczne parkowanie wózka)

Wózek jest bezpiecznie zaparkowany. (Zobacz
Bezpieczne parkowanie wózka)
Naciśnij zawór opuszczania awaryjnego (1).
Platforma podnoszenia jest opuszczana powoli. (Dla
JX1)

JX1

Naciśnij zawór opuszczania awaryjnego (2),
obracając zawór w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Zwolnij zawór awaryjnego
opuszczania. Platforma podnośnika opuści się powoli.
Wciśnij zawór awaryjnego opuszczania (2) zgodnie z
ruchem
wskazówek
zegara,
zwolnij
zawór
awaryjnego opuszczania, ponownie ustaw pozycję
zaworu awaryjnego. (Dla JX0

2

JX0
1.5 Transport ładunków
• Zawsze transportuj ładunki ze stołem do
przechowywania.
• Stopniowo przyspieszaj wózek.
• Podróżuj ze stałą prędkością.
• Zawsze bądź przygotowany na hamowanie. Zatrzymuj się nagle tylko w niebezpiecznych
sytuacjach.
• Zmniejsz odpowiednio prędkość na wąskich zakrętach.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Unikaj gwałtownego odkładania ładunku, aby uniknąć
uszkodzenia ładunku i stołu do przechowywania.
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Dodatkowy stół do przechowywania (dla JX1)
• Obróć zewnętrzną platformę (1) do płaszczyzny
pionowej i poziomej.
• Wyjmij dodatkową platformę (1) do pokrywy (2).

1.6 Bezpieczne parkowanie wózka
Po skończonej pracy wózka należy go bezpiecznie zaparkować, nawet jeśli zamierzasz
go zostawić na krótki czas.
• Całkowicie opuść ładunek i ustaw go poziomo.
• Ustaw wyłącznik awaryjnego hamowania na „OFF”.

• Wyłącz stacyjkę i wyjmij kluczyk.

UWAGA
Nie parkuj wózka na zboczu. Platforma podnośnikowa musi być zawsze opuszczona na ziemię.
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1.7 Podnoszenie i opuszczenie platformy do przechowywania
Upewnij się, że pod podniesionym ładunkiem i kabiną kierowcy nie stoją inne osoby.
Poinstruuj inne osoby, aby wyprowadziły się z obszaru niebezpiecznego.
• Zamknij osłony bezpieczeństwa.
• Włóż kluczyk do stacyjki i obróć
go do pozycji „ON”.
• Pociągnij do góry wyłącznik awaryjny (5).
• Włączyć wyłącznik napędu (6) i (7).
• Lewa ręka w pozycji przełącznika czujnika (9).

34

5

Podnoszenie
Naciśnij przycisk „Podnoszenie” (3), stół
do przechowywania zostanie
podniesiony.

9

Opuszczanie
Naciśnij przycisk „Opuszczanie” (4), stół
do przechowywania zostanie opuszczony.

8

6
7

JX0

UWAGA

Lewa ręka musi być ustawiona w pozycji czujnika koła kierownicy, który odblokowuje
podnoszenie i opuszczanie wózka JX0.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Podczas opuszczania platformy podnośnika wózek wydaje przerywany sygnał dźwiękowy.
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1.8 Codzienna lista konrolna operatora
Na początku każdej zmiany należy sprawdzić pojazd za pomocą codziennej listy kontrolnej
operatora EP.W razie potrzeby zapoznaj się z częścią konserwacji w tym podręczniku,
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przeprowadzania tej kontroli.
Sprawdź , czy nie występują uszkodzenia i problemy z konserwacją.
Wszelkie niezbędne naprawy należy wykonać przed uruchomieniem pojazdu.
Oprócz codziennej inspekcji, zaplanowana konserwacja jest niezbędna do bezpiecznej
eksploatacji pojazdu. Należy przestrzegać harmonogramu kontroli, smarowania i konserwacji
podanego w rozdziale Konserwacja niniejszej instrukcji.
Sprawdź czy nie ma wycieków płynów
Sprawdź cały wózek, a także powierzchnię pod nim, czy nie ma wycieku jakiegokolwiek płynu.
Sprawdź koła napędowe i koła nośne pod kątem uszkodzeń
Sprawdź koła napędowe i koła nośne, aby zobaczyć, czy nie ma żadnych uszkodzeń.
Sprawdź złącze akumulatora
Odłącz i ponownie podłącz akumulator, aby zapewnić płynne działanie. Sprawdź akumulator
i jego kable pod kątem uszkodzeń.
Sprawdź stan naklejek
Sprawdź wszystkie naklejki i tabliczkę znamionową / nośności pod kątem stanu i czytelności.
Lokalizacje naklejek podano w części przegląd tego podręcznika. Wszelkie uszkodzone lub
nieczytelne naklejki należy wymienić.
Sprawdź sterowanie operacyjne
Uruchomić wózek do przodu lub do tyłu. Zwolnij element sterujący jazdą, nie przesuwając
elementu sterującego uchwyt poza zasięgiem działania. Wózek powinien zwolnić do
zatrzymania za pomocą hamowania elektrycznego.

Wykonaj kontrolę działania
Przed oddaniem wózka do eksploatacji należy sprawdzić działanie następujących
elementów:
• Hamulec elektromagnetyczny (słyszalny dźwięk podczas włączania / zwalniania)
• Wyświetlacz wielofunkcyjny / wskaźnik rozładowania akumulatora
• Klakson
• Jazda do przodu i do tyłu
• Hamowanie elektryczne
• Funkcja podnoszenia i opuszczania (działa w pełnym zakresie ruchu) Światła robocze
(jeśli są w wyposażeniu).
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Dzienna lista kontrolna
operatora

Data

Operator

Numer seryjny.

No.

Miejsce pracy

Odczyt wskaźnika

Codzienne sprawdzenie

O.K.(√)

Uwagi

Sprawdź cały wózek z zewnątrz pod
kątem uszkodzeń i wycieków.
Sprawdź koła napędowe i koła nośne
pod kątem uszkodzeń.
Sprawdź złącze akumulatora

Sprawdź platformę do przechowywania
pod kątem uszkodzeń
Sprawdź stan tabliczek
Sprawdź sterowanie operacyjne
Sprawdź klakson
Sprawdź wyświetlacz wielofunkcyjny /
wskaźnik rozładowania akumulatora
Sprawdź jazdę do przodu i do tyłu
Sprawdź hamowanie elektryczne
Sprawdź funkcję podnoszenia i opuszczania
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Konserwacja i ładowanie baterii

1.1 Bezpieczeństwo dotyczące obchodzenia się z bateriami kwasowymi
Wózek należy zaparkować i zabezpieczyć przed podjęciem jakichkolwiek operacji na akumulatorze.

Środki ochrony przeciwpożarowej: Podczas pracy z bateriami, palenie i otwarty ogień są
niedozwolone. Żadne łatwopalne substancje, ani materiały wytwarzające iskry nie mogą być
obecne ani przechowywane w odległości 2 metrów od zaparkowanego pojazdu w celu
ponownego naładowania akumulatora. Miejsce to musi być dobrze wentylowane, a sprzęt
przeciwpożarowy musi być przygotowany w pobliżu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
• Akumulator ma wysokie napięcie i energię.
• Nie powoduj zwarć.
• Nie kładź żadnych metalowych przedmiotów na akumulatorze.
• Nie kładź narzędzi na akumulatorze.

1.2 Typ i rozmiar baterii
Opis baterii:

Typ
wózka

Napięcie /
pojemnść
znamionwa

Ładowarka

Czas
ładowania(h)

Bateria żelowa 2×12 / 120AH 260×180×300

15A

8

/

Bateria Litowa

Typ baterii

Wymiary(mm)

Materiał

JX0

JX1

Bateria
przemysłowa

24/120A H

465×259×335

30A

4

LFP

4 × 6/224

260×180×247

25A

9

/
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1.3 Ładowanie baterii
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ładowania
akumulatora
• Przed ładowaniem sprawdź wszystkie kable i

połączenia wtykowe pod kątem widocznych oznak
uszkodzenia.
• Przed rozpoczęciem i zakończeniem ładowania
upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
• Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa producentów akumulatorów i stacji
ładowania.

Procedura ładowania dla JX0 (wewnętrzna)
Akumulator jest ładowany za pomocą wewnętrznej
ładowarki.
Upewnij się, że temperatura w miejscu, w którym
nastąpi ładowanie, wynosi od -20 ℃ do 60 ℃.
Zaparkuj wózek w wyznaczonym obszarze
ładowania. Wyciągnąć przewód ładowarki (2) z
płytki (1) gniazda i sprawdź, czy nie jest
uszkodzony. Jeśli nie jest uszkodzony, podłącz
ładowarkę do standardowego gniazdka
ściennego 100 V ~ 240 V, 3 fazy, 50/60 Hz.
Dopóki wbudowana ładowarka jest podłączona do
gniazdka, wózkiem nie można się poruszać

Procedura ładowania (dla JX1)
Akumulator jest ładowany za pomocą
wewnętrznej ładowarki
• Bezpiecznie należy zaparkować wózek
(patrz Bezpieczne parkowanie wózka).
Otworzyć pokrywę akumulatora.
• Wyciągnąć wtyczkę (1).
Podłączyć ją (1) do ładowarki (2).
• Podłączyć wtyczkę akumulatora (3) kablem
ładującym stacjonarnej ładowarki i włącz ładowarkę.
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Zdolny do ładowarki dla JX0
POKAZ

OPIS

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pełny czerwony

Bateria w trakcie ładowania

Działa prawidłowo

Pełny zielony

Akumulator w pełni
naładowany

Działa prawidłowo

Pełny żółty

Awaria baterii

Błyskający zielony Awaria ładowarki

Napięcie akumulatora jest niższe niż
13 V lub większe niż 32,5 V.
Prąd wyjściowy lub napięcie wyjściowe
jest za duże.

Błyskający
czerwony

Awaria ładowarki

Ładowarka bez prądu wyjściowego

Bez światła

Awaria ładowarki

Awaria ładowarki

i

ZWRÓĆ UWAGĘ
W pełni naładowana bateria zapewni około 3 godzin ciągłego użytkowania.
Pojemność będzie zmniejszona, gdy bateria będzie używana w niskich temperaturach.

Przechowywanie
Jeśli akumulatory zostaną wyłączone na dłuższy czas z eksploatacji, należy je
przechowywać w stanie całkowicie naładowanym w suchym, zabezpieczonym przed
mrozem w pomieszczeniu.
Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, musi otrzymywać dodatkowe
ładowanie co dwa miesiące, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu baterii.

1.4 Demontaż i montaż akumulatora
Bezpiecznie zaparkuj wózek (patrz bezpieczne parkowanie wózka) i wyłączyć zasilanie
przed wyjęciem i zamontowaniem akumulatora.

UWAGA
1. Wózek musi być zaparkowany na płaskim podłożu. Aby zapobiec zwarciom, baterie z

odsłoniętymi zaciskami lub złączami należy przykryć gumową matą. Umieścić złącze
akumulatora lub kabel akumulatora w taki sposób, aby nie zaczepiły się o pojazd po wyjęciu
akumulatora.
2. Podczas przewożenia akumulatorów za pomocą dźwigu, należy upewnić się, że dźwig ma
odpowiednią pojemność (ciężar akumulatora wskazany jest na tabliczce znamionowej
akumulatora przy wnęce akumulatora). Urządzenie podnoszące musi wywierać pionowy ciąg,
aby pojemnik na akumulator nie był ściśnięty. Przymocuj haczyki do dłoni akumulatora (lub
paska akumulatora) w taki sposób, aby luźne elementy podnoszące nie mogły zapaść się na
ogniwach.
3. Podczas wyjmowania akumulatora uważaj, aby nie zaczepił się o panel akumulatora,
powodując wywrócenie wózka.
4. Po zainstalowaniu akumulatora sprawdź wszystkie kable i połączenia wtykowe pod kątem
widocznych oznak uszkodzenia. Upewnij się, że akumulator jest dobrze zamocowany w
maszynie, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez nagłe ruchy pojazdu. Za
każdym razem, gdy wymieniasz akumulator, upewnij się, że nie może się wysunąć. Pokrywa
baterii musi być bezpiecznie zamknięta i zablokowana.
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Tabliczka znamionowa baterii

Nr.
1

Nazwa

Nr.

Nazwa

4

Pojemność ładowania
(dla JX0)

Bezobsługowy
akumulator

2

Pojemność pełnego
cyklu

3

Pojemność
rezerwowa

5

Tabliczka znamionowa wewnętrznej ładowarki

Nr.

Nazwa

Nr.

Nazwa

1

Model

3

Wyjście

2

Wejście
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Procedura demontażu baterii (dla JX0)
• Należy zdjąć pięć śrub(1)i przednią pokrywę
(2).
• Odsłonić akumulator (3).
• Przymocować haczyki do uchwytów baterii (lub
paska baterii).
• Ostrożnie wyjąć akumulator z wózka.

Procedura demontażu baterii(dla JX1):
• Włóż wtyczkę akumulatora lub kabel w taki
sposób, aby nie zaczepiły się o wózek po
wyjęciu baterii (1).
• Usuń blokadę akumulatora (2), wyciągnij
baterię z boku.
• Instalacja przebiega w odwrotnej kolejności.
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1.5 Konserwacja baterii
Nie należy rozładowywać maksymalnie akumulatora:
• Jeśli całkowicie rozładujesz energię akumulatora, skrócisz żywotność akumulatora.
• Jak tylko pojawi się sygnał ładowania, który nie oznacza już podnoszenia lub zmniejszonej
prędkości jazdy, należy go natychmiast naładować.

Konserwacja baterii:
Pokrywy ogniw akumulatora muszą być suche i czyste. Zaciski i końcówki kabli muszą być
czyste, zabezpieczyć je lekką powłoką smaru dielektrycznego. Baterie z nieizolowanymi
zaciskami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną.

1.6 Utylizacja baterii
Baterie można usuwać wyłącznie zgodnie z krajowymi przepisami ochrony środowiska lub
przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Należy przestrzegać specyfikacji producenta
baterii dotyczących utylizacji.

Czyszczenie akumulatora
• Nie używaj suchej szmatki, ani żadnej innej szmatki do czyszczenia akumulatora, aby
zapobiec wyładowaniu elektrostatycznemu i zapobiec wybuchowi.
• Wyjmij wtyczkę baterii.
• Czyść wilgotną szmatką.
• Noś okulary, aby chronić oczy, noś gumowe kalosze i gumowe rękawiczki.
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G

Konserwacja wózka

1.1 Bezpieczeństwo pracy i ochrony środowiska
• Czynności serwisowe i kontrolne zawarte w tym rozdziale muszą być wykonywane
zgodnie z odstępami czasu wskazanymi w listach kontrolnych serwisu.
• Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, które zostały certyfikowane przez naszą
kontrolę jakości. Zużyte części, oleje i paliwa należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
przepisami ochrony środowiska.
• Po zakończeniu kontroli i serwisowania należy wykonać czynności wymienione w części
„Ponowne uruchomienie”.

1.2 Przepisy bezpiecznej konserwacji
Personel obsługujący i konserwujący:
Tylko wykwalifikowany personel upoważniony przez właściciela może wykonywać prace
konserwacyjne lub naprawcze. Wszystkie elementy wymienione w tabelach planowej
konserwacji muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Muszą
posiadać wiedzę i doświadczenie wystarczające do oceny stanu wózka i skuteczności
wyposażenia ochronnego zgodnie z ustalonymi zasadami testowania wózka. Na ocenę
bezpieczeństwa nie mogą mieć wpływu warunki operacyjne i ekonomiczne i muszą być
przeprowadzane wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Codzienne procedury kontrolne i proste kontrole konserwacji, np. sprawdzanie poziomu oleju
hydraulicznego lub sprawdzanie poziomu płynu w akumulatorze mogą być wykonywane przez
operatorów. Nie wymaga to szkolenia, jak opisano powyżej.

Podnoszenie i podnośnik:
Podczas podnoszenia wózka urządzenie do podnoszenia musi być zamocowane tylko w
specjalnie do tego celu przewidzianych miejscach.
Podnosząc wózek, podejmij odpowiednie środki, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się lub
przewróceniu (np. kliny, drewniane klocki).

Czyszczenie:
Do czyszczenia wózka nie wolno używać płynów łatwopalnych. Przed rozpoczęciem
czyszczenia należy podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa, które są konieczne, aby zapobiec
iskrzeniu (np. przez zwarcia). W przypadku pojazdów zasilanych bateryjnie wtyczka akumulatora
musi zostać wyjęta. Do czyszczenia podzespołów elektrycznych lub elektronicznych należy
stosować wyłącznie słabe ciśnienie, słabe sprężone powietrze i nieprzewodzące, antystatyczne
szczotki.

Praca na układzie elektrycznym:
Prace przy instalacji elektrycznej pojazdu mogą być wykonywane wyłącznie przez personel
specjalnie przeszkolony do takich operacji. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy układzie
elektrycznym należy podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec porażeniu prądem. W
przypadku pojazdów zasilanych bateryjnie wózek należy również wyłączyć przez wyjęcie wtyczki
akumulatora.
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Ustawienia
Zawsze podczas naprawy lub wymiany elementów lub zespołów hydraulicznych, elektrycznych
lub elektronicznych zwróć uwagę na ustawienia specyficzne dla wózka.

Węże hydrauliczne
Węże należy wymieniać co sześć lat. Podczas wymiany elementów hydraulicznych należy
również wymienić węże w układzie hydraulicznym.

1.1 Serwis i kontrola
Dokładna i fachowa obsługa jest jednym z najważniejszych wymagań bezpiecznej
eksploatacji wózka przemysłowego. Niewykonanie regularnych czynności serwisowych
może prowadzić do awarii wózka 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 ma być używany w warunkach
ekstremalnego zapylenia, wahań temperatury lub wielokrotnych zmian.
Poniższa lista kontrolna konserwacji określa zadania i odstępy czasu, po których powinny być
przeprowadzone. 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,
W= klient może wykonać uslugę.
W okresie docierania - po ok. 100 godzin pracy - lub po naprawie właściciel musi
sprawdzić nakrętki / śruby kół i dokręcić je w razie potrzeby.
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1.2.1 Lista kontrolna konserwacji
Częstotliwość
konserwacji●

W
Hamulec

Sprawdź szczelinę powietrzną hamulca
magnetycznego.

Elektryka

Testuj przyrządy, wyświetlacze i przełączniki sterujące.
Sprawdź ostrzeżenie i urządzenie bezpieczeństwa.
Upewnij się, że połączenia przewodów są bezpieczne i
sprawdź, czy nie są uszkodzone
Sprawdź ustawienia mikroprzełącznika.
Sprawdź ustawienia mikroprzełącznika.
Zamocuj silnik i kabel

A

B
●

●
●
●
●
●
●

Zasilacz

Sprawdź wzrokowo akumulator
Sprawdź wzrokowo wtyczkę akumulatora.
Sprawdź, czy połączenia kabli akumulatora są dobre,
nasmaruj zaciski, jeśli to konieczne.

●
●
●

Jazda

Sprawdź skrzynię biegów pod kątem hałasu i wycieków.
Sprawdź mechanizm jazdy, wyreguluj i nasmaruj, jeśli
jest to konieczne.
Sprawdź koła pod kątem zużycia i uszkodzeń.
Sprawdź zawieszenie kół i osprzęt
Sprawdź płytkę wspornika napędu.
Sprawdź podwozie pod kątem uszkodzeń
Sprawdź etykiety
Sprawdź zamocowanie masztu.
Sprawdź połączenia śrubowe.
Sprawdź, czy bramy i panele są bezpieczne i wolne od
uszkodzeń
Sprawdź układ hydrauliczny.

●

Rama
wózka

Hydraulika

Podnoszenie

Sterowniczy
system
Smarowanie

●
●
●
●

●

Sprawdź, czy węże i przewody rurowe oraz ich
połączenia są bezpieczne, sprawdź szczelność i
uszkodzenia.
Sprawdzić cylindry i tłoczyska pod kątem uszkodzeń i
wycieków i upewnij się, że są nieuszkodzone.
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
Wymień olej hydrauliczny.
Sprawdź i wyczyść filtr oleju hydraulicznego. Wymień,
jeśli to konieczne.
Sprawdź łańcuchy do podnoszenia i prowadnice
łańcucha pod kątem zużycia, wyreguluj jeśli jest
potrzeba
Sprawdź stół do przechowywania i paletę pod kątem
zużycia i uszkodzeń.
Wykonaj kontrolę wzrokową rolek, elementów
przesuwnych.
Sprawdź elektryczny układ kierowniczy.
Sprawdzić uzębienie układu kierowniczego pod kątem
zużycia i nasmarowania.
Nasmaruj pojazd zgodnie z harmonogramem
smarowania

C

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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1.2.2 Punkty smarowania
Niewłaściwe operacje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia operatora, a także dla
otoczenia.Do przechowywania lub dodawania smaru należy używać czystych pojemników.
Kategorycznie zabrania się mieszania ze sobą różnych rodzajów i specyfikacji smarów
(z wyjątkiem tych, które można mieszać pod wyraźnym oświadczeniem).

UWAGA
Stosowanie i usuwanie smarów należy przeprowadzać zgodnie z przepisami producenta.

JX0

JX1

JX0

JX1
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JX0
Tabela 1 Smary
Kod

A

C

Rodzaj

Specyfikacja

Olej hydrauliczny
zapobiegający zużyciu

L-HM46

Olej hydrauliczny do
niskich temperatur

L-HV32

Ilość

Tabela poniżej

Olej przekładniowy o dużej 80W-90 (GL-5)
wytrzymałości

1.38 L

Wysokość
podnoszenia (mm)

Ilość (L)

Maksymalna
wysokość 3000

4

Miejsce
System
hydrauliczny

Skrzynia
biegów

JX1
Tabela 1 Smary
Kod

A

C

Rodzaj

Specyfikacja

Olej hydrauliczny
zapobiegający zużyciu
Niskotemperaturowy olej
hydrauliczny

Ilość

L-HM46
Tabela poniżej

Triplex

System
hydrauliczny

L-HV32

Olej przekładniowy o dużej 80W-90 (GL-5)
wytrzymałości

Maszt

Miejsce

1.38 L

Wysokość
podnoszenia (mm)

Ilość (L)

3200

6.5

3600

7.7

4100

8.5

Skrzynia
biegów

9.4

Maks. podnoszenie 4880
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Sprawdź poziom płynu hydraulicznego
UWAGA
Nie dodawać oleju hydraulicznego zawierającego zanieczyszczenia.
Podnieś platformę do góry.
Naciśnij wyłącznik awaryjny. Odkręć korek wlewu oleju.
Użyj suchej szmatki do wysuszenia bagnetu poziomu
oleju. Ponownie założyć korek wlewu oleju, a
następnie zdjąć go ponownie i sprawdzić,
czy ślady oleju na bagnecie znajdują się
między znakami maksimum i minimum.

i

ZWRÓĆ UWAGĘ

i

ZWRÓĆ UWAGĘ

Używaj tylko oleju hydraulicznego zgodnego z
danymi technicznymi. Patrz „Punkty smarowania”.

Jeśli podczas podnoszenia dochodzą odgłosy
trzaskania, oznacza to, że olej hydrauliczny jest
niewystarczający i należy go szybko uzupełnić.
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1.2.3 Instrukcja konserwacji

Przygotuj wózek do prac konserwacyjnych i
napraw

2

Należy podjąć wszelkie niezbędne środki
bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków podczas
przeprowadzania konserwacji i napraw. Należy
wykonać następujące czynności:

1

Należy
podjąć
wszelkie
niezbędne
środki
bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków podczas
przeprowadzania konserwacji i napraw. Należy
wykonać następujące przygotowania:
• Bezpiecznie zaparkować wózek
• Wyjąć kluczyk, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu wózka.
• Podczas pracy przy podniesionym wózku
podnośnikowym zabezpieczyć go, aby zapobiec jego
przewróceniu się lub zsunięciu.

JX0

Zdejmij pokrywę
• Wykręcić pięć śrub (1).
• Ostrożnie otwórzyć pokrywę (2) do góry.
Wymiana koła napędowego
Koło napędowe może wymieniać wyłącznie
autoryzowany personel serwisowy.

UWAGA
Zabrania się wlewania oleju hydraulicznego z zanieczyszczeniami.

Instrukcja dolewania oleju
• Dolej olej hydrauliczny, gdy usłyszysz dźwięk trzasku z
rury podczas podnoszenia.
• • Przygotuj wózek do prac konserwacyjnych i napraw
(Instrukcja konserwacji).
• Otwórz pokrywę.
• Dodaj olej hydrauliczny odpowiedniej jakości
(harmonogram smarowania)
Na zbiorniku hydraulicznym znajdują się oznaczenia. Poziom
oleju powinien znajdować się między oznaczeniami „max” i „min”,
gdy stół do przechowywania jest opuszczony. W razie potrzeby
dolej oleju hydraulicznego odpowiedniej klasy do znaku „max”.

JX1

Dolewaj olej hydrauliczny, aż nie usłyszysz dźwięku trzasku
podczas podnoszenia. Ponowna instalacja w odwrotnej
kolejności.
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Jak dodać olej (Zobacz punkty smarowania)
• Przygotuj wózek do prac
konserwacyjnych i napraw (Instrukcja
konserwacji).
• Dodaj olej przekładniowy (lub smar do JX0) odpowiedniej jakości do oleju
(harmonogram smarowania).
• Dolewaj olej przekładniowy co 500 godzin pracy (wymieniaj po 150-500 godzinach
wcześniejszej pracy. Następnie wymieniaj raz na 1500 godzin dla JX1) lub co
najmniej raz w roku.
Ponowna instalacja w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Zakaz dodawania oleju przekładniowego z zanieczyszczeniami.

• Wymiana bezpieczników elektryczny
Przygotuj wózek do prac konserwacyjnych i
napraw (Instrukcje konserwacji).
• Otwórz pokrywę.
Sprawdź wartości znamionowe wszystkich
bezpieczników zgodnie z tabelą, w razie potrzeby
wymień.
Bezpiecznik 10A zainstalowany na głównej
wiązce przewodów.
Lp

Ochrona:

Ocena

1

Trakcja /
Podnoszenie /
Sterowanie
bezpiecznik silnika
Bezpiecznik
kontrolera

200A

2

JX0

10A

Ponowne uruchomienie
Wózek można uruchomić ponownie dopiero
po czyszczeniu lub naprawie, jeżeli jest to
następujące operacje zostały wykonane.
• Sprawdź wyłącznik awaryjny.
• Sprawdzić hamulec.
Nasmaruj wózek zgodnie z
• punkt konserwacji.
Postępuj zgodnie z codzienną listą
kontrolną.
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JX1

1.3 Wycofanie wózka z eksploatacji
Jeżeli pojazd ma być wycofany z eksploatacji na dłuższy czas, należy go zaparkować w
miejscu wolnym od mrozu i suchym.
Podczas wycofywania z eksploatacji wózek musi być podniesiony, aby wszystkie koła
nie stykały się z podłożem. Jest to jedyny sposób, aby koła i łożyska kół nie zostały
uszkodzone.
Jeśli wózek ma być nieczynny przez ponad 6 miesięcy, należy podjąć dalsze środki w
porozumieniu z działem serwisowym producenta.

1.4.1 Przed wyłączeniem wózka z eksploatacji
• Dokładnie wyczyść wózek.
• Sprawdź hamulce
• Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i uzupełnij w razie potrzeby.
• Nałożyć cienką warstwę oleju smarowego lub smaru na wszystkie niepomalowane elementy
mechaniczne.
• Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania.
• Wyjmij baterię i ładuj ją co najmniej raz w miesiącu.
• Wyczyść akumulator i nałóż smar specjalny na zaciski.
• Spryskać wszystkie odsłonięte styki elektryczne odpowiednim sprayem kontaktowym.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Ładuj akumulator co miesiąc, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

1.4.2 Ponowne uruchomienie wózka po wycofaniu z eksploatacji
• Dokładnie wyczyść wózek.
• Wyczyść baterię. Nasmaruj śruby biegunowe za pomocą smaru do biegunów i ponownie podłącz
akumulator.
• Naładuj akumulator.
• Sprawdź, czy olej hydrauliczny zawiera skroploną wodę i wymień w razie potrzeby.
• Postępuj zgodnie z codzienną listą kontrolną.

Jeśli występują problemy z przełączaniem w układzie elektrycznym, nałóż spray kontaktowy
na odsłonięte styki i usuń wszelkie warstwy tlenku na stykach elementów obsługi, kilkakrotnie
dodając spray kontaktowy.
Wykonaj kilka prób hamowania natychmiast po ponownym uruchomieniu pojazdu.
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1.5 Kontrole bezpieczeństwa należy przeprowadzać w regularnych odstępach
czasu i po nietypowych zdarzeniach
Przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi. Firma EP posiada
wyszkolony personel do przeprowadzenia takiego szkolenia.
Wózek musi być kontrolowany co najmniej raz w roku (patrz przepisy krajowe) lub po każdym
nietypowym zdarzeniu przez wykwalifikowanego inspektora. Inspektor ocenia stan pojazdu
wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa, bez względu na warunki operacyjne lub
ekonomiczne. Inspektor musi być wystarczająco poinstruowany i doświadczony, aby móc
ocenić stan wózka i skuteczność mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o przepisy
techniczne i zasady regulujące kontrolę wózka.
Należy przeprowadzić dokładną kontrolę pojazdu pod kątem jego stanu technicznego z punktu
widzenia bezpieczeństwa. Wózek należy również sprawdzić pod kątem uszkodzeń
spowodowanych możliwym niewłaściwym użytkowaniem.
Po skończonym badaniu, otrzymuje się raport. Wyniki badania należy przechowywać przez co
najmniej 2 kolejne inspekcje.
Właściciel jest odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie usterek.
Tabliczka testowa jest przymocowana do wózka jako dowód, że przeszła ona kontrolę
bezpieczeństwa, która wskazuje termin następnej kontroli.

1.6 Ostateczne usuwanie wózka z eksploatacji
Ostateczne, prawidłowe wycofanie z eksploatacji lub utylizacja pojazdu musi być wykonana
zgodnie z przepisami kraju. W szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących
utylizacji akumulatorów, paliw, oleju hydraulicznego, tworzyw sztucznych oraz układów
elektronicznych i elektrycznych.

i

ZWRÓĆ UWAGĘ
Wszelkie naprawy lub konserwacja wózka mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i
autoryzowanych techników.

1.7 Wymiana opon
Jakość opon wpływa na stabilność i osiągi wózka. Przy wymianie opon montowanych
fabrycznie używaj tylko oryginalnych części zamiennych producenta. W przeciwnym razie
nie można zagwarantować danych technicznych pojazdu. Podczas wymiany kół i opon
upewnij się, że wózek się nie obraca (np. przy wymianie kół zawsze w lewo i w prawo).

UWAGA
Tylko oryginalne opony zostały certyfikowane przez nasz serwis zapewnianiają najwyższą
jakość. Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie wózka, należy używać wyłącznie
opon producenta.
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H Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział ma na celu pomóc użytkownikowi zidentyfikować i usunąć podstawowe usterki lub
wyniki nieprawidłowej obsługi.
Podczas lokalizowania usterki postępuj w kolejności pokazanej w tabeli. Jeśli usterki nie można
usunąć po przeprowadzeniu procedury naprawczej, powiadom dział serwisowy producenta,
ponieważ wszelkie dalsze rozwiązywanie problemów może wykonać wyłącznie specjalnie
przeszkolony i wykwalifikowany personel serwisowy. Producent posiada specjalnie przeszkolony
dział obsługi klienta do tych zadań.

Błąd

Możliwe przyczyny

• Wózek nie
startuje.

• Złącze akumulatora nie jest
podłączone.
• Przełącznik kluczykowy w
pozycji „OFF”
• Otwarte osłony
bezpieczeństwa
• Naciśnięty został przycisk
ROZŁĄCZANIA
AWARYJNEGO
• Pedał nożny nie został
naciśnięty
• Zbyt niski poziom naładowania
baterii
• Wadliwy bezpiecznik
• Zbyt niski poziom oleju
hydraulicznego
• Nadmierne obciążenie
• Przepalony bezpiecznik

Nie można
podnieść

Jak należy naprawić ?

• Sprawdź złącze akumulatora i
połącz w razie potrzeby.
• Ustaw przełącznik kluczykowy w
pozycji „ON”
• Zamknij osłony
bezpieczeństwa
• Odblokuj przełącznik ODŁĄCZANIA
AWARYJNEGO
• Naciśnij przełącznik nożny
• Sprawdź ładowanie akumulatora, w
razie potrzeby naładuj akumulator
• Sprawdź bezpieczniki
• Przerwać ładowanie
• Sprawdź poziom oleju
hydraulicznego
• Uwaga na maksymalna nośność
(patrz tabliczka znamionowa)
• Sprawdź bezpieczniki

Aby zapewnić ukierunkowaną i szybką reakcję na usterki, przydatne i ważne są następujące
informacje dla działu obsługi klienta:
• Numer seryjny pojazdu
• Numer błędu na wyświetlaczu (jeśli występuje)
• Opis błędu
• Aktualna lokalizacja wózka.
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1.1 Instrukcja użytkowania i konserwacji baterii litowej
Informacje na temat zgodności akumulatorów litowo-jonowych
Producent baterii litowo-jonowej i dostawca gupy EP deklarują, że: bateria litowo-jonowa jest
zgodna z następującymi przepisami
Dyrektywa UE 2004/108 / CE zgodnie z EN 61000–6–2: 2006 i EN 61000–6–3: 2007.2007.
Niniejsza deklaracja zgodności z dyrektywami CE dotyczy tylko użytkowania baterii zgodnego z
zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi.

Specjalne zasady bezpieczeństwa litowo-jonowe
ZAGROŻENIE
Istnieje ryzyko pożaru.
Do gaszenia należy używać gaśnic klasy D lub gazów obojętnych, dwutlenek węgla, gaśnice proszkowe
lub pianowe w pobliżu strefy, w której stosowane są baterie litowo-jonowe.

ZAGROŻENIE
Zagrożenie elektryczne.
Nie otwieraj baterii, ponieważ istnieje ryzyko elektryczne.
Tylko technicy z centrum obsługi posprzedażowej mogą otworzyć akumulator.
Konieczne jest przestrzeganie następujących wytycznych:
• Przeczytać uważnie dokumenty dostarczone z akumulatorem.
• Tylko osoby przeszkolone do pracy z technologią litowo-jonową mogą pracować na akumulatorach
(na przykład technicy z centrum obsługi klienta).
• Nie umieszczaj baterii litowo-jonowych w pobliżu źródeł ciepła (> 70 ° C). Może to spowodować
przegrzanie akumulatorów lub wybuch . Ten rodzaj użytkowania pogarsza także wydajność
akumulatorów i skraca ich żywotność.
• Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub poważne obrażenia. Przestrzegaj
następujących zasad bezpieczeństwa:
• Nigdy nie zwierac styków akumulatora
• Nie odwracaj biegunowości baterii
• Nie otwierać baterii
• Nie poddawać akumulatora nadmiernym ograniczeniom mechanicznym
• Nie wystawiać akumulatora na działanie wilgoci lub wody (> 95%)
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UWAGA
• NIE NIE NALEŻY zwierać akumulatora;
• NIE NALEŻY dotykać i unikać nadmiernych wibracji, wysokich spadków itp;
• NIE umieszczać akumulatora ani zestawu akumulatorów w żrącym środowisku chemicznym.
• NIE ładować akumulatora bez urządzenia ładującego lub za pomocą naszego urządzenia
ładującego, którego nie rozpoznano.
• NIE wystawiać akumulatora ani nie pozostawiać go w otoczeniu o temperaturze powyżej
45 ° C na długi czas.
• NIE rozbierać, nie ściskać, dziurawić ani nie podgrzewać akumulatora.
• Baterie litowe są zabronione dla osób, które nie mają wiedzy na temat bezpiecznego
korzystania z baterii litowych.
• NIE zanurzać akumulatora w wodzie ani innych płynach przewodzących.
• NIE używać baterii szeregowo lub równolegle z innymi modelami lub typami baterii.
• Zabronione jest szeregowe i równoległe działanie kompletnego systemu zasilania zawierającego
płytkę drukowaną lub system zarządzania baterią litowo-jonową.
• Kategorycznie zabrania się wymiany akumulatora na gorąco, aby uniknąć pożaru lub porażenia
prądem
• Należy uważać na korozję, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub skrócenia jego żywotności.
• Palenie, iskrzenie lub otwarty ogień są kategorycznie zabronione w pobliżu akumulatora.

1.1.1 Instrukcja
• Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator za pomocą oryginalnej ładowarki.
• Bateria litowa powinna być używana w temperaturze otoczenia od -20 ° C ~ 45 ° C, nie
należy używać ani przechowywać baterii w pobliżu źródła ognia / źródła ciepła, gdzie
temperatura przekracza zakres bezpieczeństwa;
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy naładować akumulator na czas,
aby uniknąć nadmiernego rozładowania; wymieniony akumulator należy również
naładować na czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych nadmiernym rozładowaniem
akumulatora po samorozładowaniu.
• Nie kłaść metalowych przedmiotów (takich jak klucze, noże) na baterii litowej ani innych
przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie baterii, aby uniknąć zwarcia między
biegunem dodatnim i ujemnym;
• Nie uderzać baterii litowej podczas użytkowania. Jeśli na baterii wykryje się wyciek,
niezwłocznie przestań jej używać, wyciągnąć wszystkie podłączone do niej wtyczki, umieścić
ją w otwartej i dobrze wentylowanej przestrzeni i skontaktowaćj się z serwisem.
• Jeśli żywotność baterii jest znacznie skrócona, skontaktuj się z serwisem w celu
sprawdzenia;
• Jeśli bateria litowa ulegnie awarii i nie będzie mogła zostać użyta, należy wyjąć baterię ze
sprzętu do transportu materiałów, przeszkolony personel może skorzystać z naszego
specjalnego przyrządu do czytania BMS w celu odczytania informacji w celu wstępnej oceny;
w przypadku problemów, których nie można rozwiązać, należy skontaktować się z działem
obsługi klienta w celu uzyskania rozwiązań;
• Przed zainstalowaniem i wyjęciem baterii należy przeczytać instrukcję obsługi; ciężar
korpusu baterii musi być równomiernie rozłożony, należy zwrócić uwagę na usuwanie, gdy
występuje ciężar zewnętrzny; proszę użyć dwóch haczyków, aby zawiesić na pierścieniach
podnoszących podczas podnoszenia i delikatnie podnieść, aby był stabilny i nie był
nachylony;
• Operator musi uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem i przejść odpowiednie szkolenie
w zakresie bezpieczeństwa, aby móc poradzić sobie z sytuacjami awaryjnymi; przy instalacji
i usuwaniu.
• Operator musi uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem i przejść odpowiednie
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, aby móc poradzić sobie z sytuacjami awaryjnymi;
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UWAGA
Temperatura otoczenia podczas stosowania: -20 ° C ~ 45 ° C.

1.1.2 Tabliczka znamionowa baterii litowej

4
5
6

Nr.

Nazwa

Nr.

Nazwa

1

Model baterii

4

Typ ogniw

2

Numer wersji

5

Waga baterii

3

Numer seryjny

6

Data produkcji
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Identyfikacja

WARNING

1.1.3 Ładowanie
• Ten akumulator można ładować tylko za pomocą ładowarki dedykowanej dla tego wózka,
inne ładowarki mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.d
• Normalny zakres temperatur ładowania akumulatora wynosi: 0 ° C ~ 45 ° C, nie należy
ładować w środowisku przekraczającym normalny zakres temperatur;
• Jeśli akumulator nie zostanie w pełni naładowany w określonym czasie, sprawdź maks.
napięcie ogniw akumulatora, jeśli jest wyższe niż 3,65 V, natychmiast przerwij ładowanie
i skontaktuj się z serwisem technicznym.
• Podczas operacji ładowania konieczny jest profesjonalny personel do obsługi i
konserwacji, aby upewnić się, że wtyczka i gniazdo ładowania działają prawidłowo bez
przegrzewania się. Personel również musi zapewnić, że akumulator i jego obwód
ochronny działa prawidłowo, a cały system zasilania nie ma oznak zwarcia, przeciążenia,
przekroczenia temperatury lub przeładowania.
• Podczas ładowania należy podłączyć akumulator do ładowarki; po rozpoczęciu
ładowania należy sprawdzić miernikiem całkowite napięcie, maksymalne i minimalne
napięcia ogniw, moc, temperaturę, prąd ładowania i inne informacje; zwracać szczególną
uwagę na prąd ładowania oraz maksymalne i minimalne napięcia ogniw, a także różnicę
napięć między nimi; w przypadku nieprawidłowości należy przerwać ładowanie na czas
i skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania rozwiązań.
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OSTRZEŻENIE
Akumulatorów litowo-jonowych nie wolno przeładowywać i rozładowywać.

UWAGA
1. Prawidłowy zakres temperatur ładowania akumulatora wynosi: 0 ° C ~ 45 ° C.
2. Różnica napięć między maksymalnym, a minimalnym napięciem ogniwa podczas
ładowania jest mniejsza niż 0,1 V.
3. Napięcie akumulatora litowego odpowiada napięciu ładowarki.
4. Wózek powinien być okresowo sprawdzany pod kątem ładowania urządzenia zabezpieczającego przed
przepięciem.

Procedury ładowania:
• Zbliżyć wózek do ładowarki, wyłączyć stacyjkę;
• Przed ładowaniem upewnić się, że napięcie akumulatora odpowiada napięciu ładowarki;
• Podłączyć ładowarkę i akumulator;
• Sprawdzić, czy dane wyświetlane na wskaźnikach ładowarki i akumulatora są prawidłowe;

1.1.4 Przechowywanie
1. Należy upewnić się, że moc akumulatora lub zestawu akumulatorów wynosi ≥50% przed
długotrwałym przechowywaniem, ponieważ akumulator samoczynnie rozladowywuje się
przy długotrwałej bezczynności, należy pamiętać o ładowaniu akumulatora raz na 3
miesiące, aby być spokojnym, że moc akumulatora wynosi ≥50 %
2. Akumulator powinien być przehowywany w suchym, wentylowanym i chłodnym otoczeniu, unikać
bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, żrącego gazu,
silnych wibracji itp.
3. NIE WOLNO układać w stosy, układanie akumulatorów w stosy jest niedozwolone.
4. Należy odłączyć baterie od innych przedmiotów elektrycznych przed przechowywaniem,
zabrania się jakiejkolwiek formy rozładowania podczas przechowywania;
5. Jeśli okaże się, że akumulator jest wybrzuszony, pęknięty lub ma niskie napięcie po
długim przechowywaniu, akumulator może ulec uszkodzeniu; należy skontaktować się
z odpowiednim działem technicznym firmy w celu uzyskania pomocy technicznej.
6. Po długim okresie nieużywania akumulatora nie ładować, ani nie rozładowywać
akumulatora, jeśli w pobliżu akumulatora pojawia się wyciek.
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Transport
Przed transportem jakiejkolwiek baterii
litowo-jonowej należy sprawdzić aktualne
przepisy dotyczące transportu towarów
niebezpiecznych. Należy przestrzegać ich
podczas przygotowywania opakowania i
transportu.
Przeszkolić
upoważniony
personel do wysyłki akumulatorów litowojonowych.

i

i

ZWRÓĆ UWAGĘ
Zaleca się zostawienie oryginalnego
opakowania do późniejszej wysyłki.
Bateria litowo-jonowa jest produktem
specyficznym.
Należy podjąć specjalne środki ostrożności,
gdy:
• Bateria będzie przewożona transportem drogowym,
• Inaczej jest, gdy akumulator jest transportowany samodzielnie.
Przykład etykiety znajduje się w tym suplemencie.
Przed wysyłką zapoznaj się z najnowszymi przepisami,
ponieważ informacje mogły ulec zmianie od czasu napisania tej informacji.
Specjalne dokumenty należy przesłać z baterią.
Zapoznaj się z obowiązującymi normami lub
przepisami.

ZWRÓĆ UWAGĘ
Należy naładować akumulator litowo-jonowy
przed transportem, biorąc pod uwagę rodzaj
transportu (samolot, łódź, droga). Nadmierne
rozładowanie po przybyciu może spowodować
uszkodzenie wydajności akumulatora.

Złomowanie baterii litowo jonowych
UWAGA ŚRODOWISKOWA
Należy przestrzegać aktualnych przepisów
dotyczących złomowania baterii. Należy zadbać
o jak najmniejszy wpływ na środowisko.
Akumulatory litowo-jonowe muszą zostać
wysłane do punktu zbiórki w celu recyklingu.
Należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta, aby ustalić, jak je wysłać.
Zastosuj następujące główne zasady transportu:
• Upewnij się, że akumulator jest rozładowany
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• Używaj opakowań zgodnych z międzynarodowymi przepisami
• Jeśli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania. Używaj wytrzymałego opakowania,
które wytrzyma ciężar akumulatorów. Przechowuj w suchym miejscu.
• Dobrze zaklinuj akumulator w opakowaniu, aby zapobiec jego przemieszczaniu się
• Zidentyfikuj rodzaj i liczbę ogniw na zewnętrznej stronie opakowania

.

• Nie przechowywać w pobliżu źródła ciepła
• Podczas procesu załadunku, rozładunku i transportu należy unikać silnych wibracji i dużego uderzenia
zewnętrznego, a rzucanie, toczenie, odwracanie, ściskanie i nadmierne składowanie jest zabronione;
• Zapobiegaj zamoczeniu podczas transportu;
• Przed transportem należy upewnić się, że akumulator lub zestaw akumulatorów został odłączony ,
bez jakiejkolwiek formy ładowania i rozładowywania.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno rzucać, najlepiej obchodzić się delikatnie

1.1.5 Typowe problemy i rozwiązania
Podczas użytkowania i konserwacji akumulatora litowo-jonowego akumulator lub układ
akumulatorowy może mieć jeden lub więcej z poniższych nietypowych warunków, należy
zorganizować profesjonalny serwis w celu wykonania niezbędnych napraw;
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące statusu lub rozwiązań, skontaktuj się z dilerem
EP lub działem obsługi klienta firmy, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne.
• Jeśli okaże się, że bateria ma nietypowe właściwości mechaniczne, takie jak pęcznienie,
pęknięta obudowa, stopiona obudowa i odkształcenie obudowy ,
należy natychmiast przerwać korzystanie z baterii, umieścić ją w otwartej i dobrze
wentylowanej przestrzeni i skontaktować się z serwisem.
• W przypadku wykrycia nieprawidłowości, takich jak luz, pęknięcia, pęknięcia w warstwie
izolacyjnej , ślady po spalaniu itp. Śrub dociskowych biegunów akumulatora , instalacji ,
przewodów obwodu głównego i złączy , należy natychmiast przerwać korzystanie z
akumulatora, ustalić przyczynę usterki i naprawić.
• W przypadku stwierdzenia, że biegunowość dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora nie
odpowiada oznaczeniu biegunowości na obudowie, należy natychmiast przerwać
używanie akumulatora i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany
akumulatora lub uzyskania innych rozwiązań;
• Jeśli dojdzie do pożaru lub dymu na akumulatorze, natychmiast przenieś go na otwarte
powietrze, ewakuuj ludzi na czas i wlej dużą ilość zimnej wody na akumulator, aby go
ochłodzić i ugasić ogień.
• Jeśli okaże się, że bateria emituje dym przed instalacją , należy natychmiast
przerwać korzystanie z baterii oraz powiadomić dział obsługi klienta firmy w celu
zarejestrowania i uzyskania wsparcia technicznego;
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1.1.6 Konserwacja
Codzienna konserwacja
• Konieczne upewnij się , że wtyczka i gniazdo są w dobrym stanie podczas procesu
ładowania , aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia ładującego i dobry kontakt
punktów połączeń zestawu akumulatorów . W przypadku wystąpienia nieprawidłowości
należy ją usunąć przed ładowaniem;
• Przed ładowaniem i rozładowaniem sprawdź napięcie akumulatora , temperaturę , różnicę
napięcia itp. Wyświetlane na ekranie, aby upewnić się, że wszystkie wartości mieszczą się
w normalnym zakresie;
• Jeśli na górnej pokrywie i biegunach zestawu akumulatorów znajduje się duża ilość pyłu,
wiórów metalowych lub innych zanieczyszczeń, użyj sprężonego powietrza lub mokrej
szmatki, unikaj czyszczenia wodą lub przedmiotami nasączonymi wodą;
• Podczas ładowania i rozładowywania staraj się unikać rozpryskiwania wody lub innych
płynów przewodzących na górnej pokrywie i biegunach akumulatora;
• Oszacuj czas ładowania i czas rozładowania akumulatora zgodnie z faktycznym stanem
użytkowania akumulatora lub zestawu akumulatorów, obserwuj, czy występują jakiekolwiek
nieprawidłowości w akumulatorze lub zestawie akumulatorów na końcu ładowania i na końcu
rozładowywania, takie jak różnica napięć akumulatora.

Regularna konserwacja
• Sprawdź połączenia , takie jak przewody elektryczne i klemy , pod kątem obluzowania ,
przerwania , rdzewienia lub deformacji itp Aby upewnić się, że przewody zastosowane w
pakiecie akumulatorów są stabilne i niezawodne (raz w miesiącu);
• Sprawdź obudowę baterii pod kątem pęknięć, deformacji, luźnych biegunów i wybrzuszeń
(raz w miesiącu);
• Sprawdź niezawodność urządzenia ładującego , aby upewnić się, że prostownik wykonuje
ładowanie zgodnie z sygnałami regulacji napięcia i prądu wysyłanymi przez BMS i upewnij
się, że akumulator nie zostanie przeładowany (raz w miesiącu);
• Sprawdź urządzenia zabezpieczające przed rozładowaniem, takie jak szybko działające
bezpieczniki, styczniki prądu przemiennego, przekaźniki itp., Aby upewnić się, że akumulator
można szybko odłączyć od obwodu głównego w przypadku niebezpiecznej sytuacji, takiej
jak zwarcie lub przeciążenie ( raz w miesiącu);
• Sprawdź rezystancję izolacji między pakietem akumulatorów, a nadwoziem pojazdu, aby
upewnić się , że wartość rezystancji spełnia unijną normę krajową (≥ 500 Ω / V )
(raz w miesiącu);

1.1.7 Utylizacja zużytych akumulatorów
Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, akumulator należy wysłać do lokalnego
centrum recyklingu lub specjalnej organizacji.

I 9

REV. 08/2019

