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Kezelési útmutató
Ez a kezelési útmutató olyan információkat tartalmaz,
amelyeket a targonca kezelőjeként Önnek ismernie kell saját
testi épségének megőrzéséhez, a targonca károsodásának
elkerüléséhez, illetve az ilyen jellegű kockázatok minimálisra
csökkentéséhez. Ön felelős a cégvezetés felé, más emberekért
és a környezetében lévő tárgyakért. Ezért figyelmesen olvassa
végig ezt az útmutatót a targonca első elindítását megelőzően.

A kezelési útmutató a standard felszereltségű targoncát mutatja
be, ezen kívül a járművön lehetnek az ügyfél által kért
módosítások.

A kezelési útmutatóban leírt lehetőségek nem feltétlenül
érhetők el minden targoncatípus esetén. Információkért
forduljon a területileg illetékes forgalmazóhoz.

A termékeink folyamatos fejlesztéseken és újításokon esnek át,
ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés
nélkül módosításokat végezzünk.

Köszönjük, hogy az UniCarriers Manufacturing Sweden AB
vállalat targoncája mellett döntött.

UniCarriers Manufacturing Sweden AB
1958 óta gyártunk targoncákat. A minőség, az üzembiztonság
és az innováció együttesének köszönhetően a világ vezető
targoncagyártói közé tartozunk.

UniCarriers eredeti cserealkatrészek
A UniCarriers vállalat által ígért megbízhatóság fenntartása
érdekében ragaszkodjon az eredeti UniCarriers

cserealkatrészek használatához. Kizárólag eredeti UniCarriers
cserealkatrészek használata esetén szavatolható a megfelelő
működés, a hosszú élettartam és a jótállás érvényesítésére
vonatkozó jog.

Megfelelőségi nyilatkozat
A UniCarriers Manufacturing Sweden AB (SE-435 82,
Mölnlycke, Svédország) kizárólagos felelősségének tudatában
kijelenti, hogy a leszállított termékek megfelelnek a 2006/42/EK
és a 2004/108/EK irányelv vonatkozó biztonsági
követelményeinek. A kockázatelemzés alapja az ISO 3691-1
szabvány. A Megfelelőségi nyilatkozat tanúsítványa minden
géphez jár. És fontos, hogy az együtt is maradjon a
targoncával.

Gyártó:
UniCarriers Manufacturing Sweden AB, Metallvägen 9,
435 82 Mölnlycke, Svédország,
telefonszám: +46 (0) 31 98 40 00, e-mail cím: info@atlet.se,
honlap: www.atlet.com.

Értékesítés és ügyfélszolgálat:
STILL GmbH, Berzeliusstrasse 4, 22113 Hamburg,
Németország.
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Villástargonca típusok megfelelőségi
táblázata

Termékmegnevezés Típus neve

FM-4W 20 UFW 200

FM-4W 25 UFW 250

Kezelési útmutató UFW modellekhez — D008453, B, HUN, ForTranslation



02   TARGONCA FELHATALMAZÁS NÉLKÜLI MÓDOSÍTÁSA

8

Targonca felhatalmazás nélküli módosítása
MEGJEGYZÉS!
A targonca felhatalmazás nélküli módosítása nem
engedélyezett.

Az STILL, annak felhatalmazott képviselője vagy annak
jogutódja előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hajtható végre
olyan módosítás vagy változtatás egy ipari elektromos
targoncán, amely hatással lehet – egyebek mellett – a targonca
kapacitására, stabilitására vagy biztonsági követelményeire.
Lépjen kapcsolatba hivatalos STILL márkakereskedővel, mielőtt
olyan módosítást vagy változtatást végez az ipari targoncán,
amely többek között a fékezést, a kormányzást, a kilátást
befolyásolhatja, illetve külön tehermozgatási egységek
csatlakoztatásával kapcsolatos. Az STILL, annak
meghatalmazott képviselője vagy annak jogutódja
jóváhagyásának birtokában a targonca teljesítményadatait
tartalmazó lemezeket, feliratokat és címkéket, valamint a
működtetési és karbantartási kézikönyveket is a megfelelő
módon meg kell változtatni.

A felhasználó maga csak abban az esetben végezhet
módosítást vagy változtatást az elektromos ipari targoncán, ha
az STILL vállalat megszűnt és nincs érdekelt jogutódja sem. Ez
a lehetőség csak az alábbi előírások betartásával áll
rendelkezésre:

• a felhasználó a módosítás vagy a változtatás tervezését,
tesztelését és végrehajtását olyan mérnök(ök)re bízza,
aki(k) szakértő(k) az ipari targoncák és azok biztonsága
területén;

• a felhasználó a módosítás vagy változtatás tervezésének,
tesztelésének és végrehajtásának teljes dokumentálását
elvégzi;

• a felhasználó jóváhagyja és elvégzi a megfelelő
változtatásokat a teljesítményadatokat tartalmazó
adatlemez(ek)en, címkéken és feliratokon, valamint a
használati útmutatóban;

• a felhasználó egy állandó és jól látható címkét helyez el a
targoncán, amely részletezi a targonca módosításának
vagy változtatásának módját, a módosítás vagy változtatás
dátumával, illetve a feladatokat végrehajtó szervezet
nevével és címével együtt.
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Óvjuk a környezetet
Termékeink többsége acélból készül, és teljes mértékben
újrahasznosítható.

Környezetre gyakorolt hatás
Minden terméknek hatása van a környezetre a teljes
életciklusokon keresztül.

A környezetet befolyásoló egyik legfontosabb tényező a termék
üzemeltetése során felhasznált energia.

A megfelelő gondozás, karbantartás és használat révén az
energiafogyasztás csökkenthető, ezzel enyhítve a környezetre
gyakorolt hatást.

Hulladék
A javítás, karbantartás, tisztítás vagy leselejtezés során
keletkező hulladék anyagokat környezetbarát módon, az adott
országban érvényes rendelkezésekkel összhangban kell
összegyűjteni és kiselejtezni.

Az ilyen típusú munkákat csak az erre szolgáló területen
szabad végezni.

Az újrahasznosítható anyagokat az erre szakosodott
intézményeknek kell kezelnie.

A környezetre veszélyes hulladékok, például az olajszűrők, a
hidraulikafolyadék, az akkumulátorok és elektronikai
berendezések károsíthatják a környezetet és az emberi
egészséget, amennyiben nem megfelelően kezelik azokat.

Kezelési útmutató UFW modellekhez — D008453, B, HUN, ForTranslation
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A munkafelügyelő felelőssége
1. A cégvezetés nevében eljárva, a felügyelő felelőssége

annak biztosítása, hogy a targoncát megfelelően vezetik
és használják.

2. A felügyelő felelős a targonca vezetőjére vonatkozó
előírások betartásáért – lásd: Vezetői követelmények oldal
12.

3. A felügyelő feladata a vezetői utasítások kiadása és annak
betartásának biztosítása.

4. A felügyelőnek biztosítania kell, a targonca vezetőjének
pedig alá kell írnia a következőt:
• Kezelési útmutató az STILL elektromos

villástargoncákhoz;
• egyéb szükséges kezelési útmutatók.

A megfelelő kezelési útmutatókat a felügyelőnek is el kell
olvasnia és ismernie kell.

Országos hatósági előírás esetén a villástargoncára
vonatkozóan független biztosítótársaságnál biztosítást kell
kötni.

Karbantartó személyzet

MEGJEGYZÉS!
A napi karbantartást és bizonyos szervizelési
műveleteket a vezetőnek kell elvégeznie, miután
megfelelő képzésben részesült, a targonca
felépítésével és karbantartásával kapcsolatban. A
rendszeres szervizelést hivatalos
szervizvállalkozással kell végeztetni. A targonca
hatékony és elégséges szervizelésének
biztosításához lépjen kapcsolatba az STILL
szervizrészlegével vagy egy hivatalos
viszonteladóval. Az STILL folyamatos karbantartást
vállaló szervizszerződést is kínál.

Üzemeltetési feltételek
A targoncát a következő körülmények között lehet használni:

• fedett területen
• ponyvatető alatt, lásd: Éghajlati viszonyok oldal 83.
• vízszintes, kemény, egyenletes felületen
• a padlózat maximális terhelhetőségének ellenőrzésével,

azt túl nem lépve
• normál üzemi környezeti hőmérséklet, lásd: Éghajlati

viszonyok oldal 83
• jó látási viszonyok, megfelelő világítás és körültekintően

kialakított útvonalak.
• használat légmozgás nélküli térben. Ha huzat vagy szél

tapasztalható, a tehermozgatást és -szállítást az aktuális
körülményekhez igazodva kell végezni.
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FIGYELMEZTETÉS!
Az olyan targoncát, amely tűz- vagy
robbanásveszélyes, illetve egyéb más nagy
kockázatú területen dolgozik, külön fel kell készíteni
erre a célra. A targoncák alapkivitelben nincsenek
felkészítve ilyen helyzetekre.

Kezelési útmutató UFW modellekhez — D008453, B, HUN, ForTranslation
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Targoncavezetési engedély
A munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy az alkalmazott
rendelkezik a megfelelő képesítéssel, és tisztában van azokkal
a szempontokkal, amelyek a munka során felmerülő
kockázatok csökkentése szempontjából fontosak. A
munkaadónak figyelembe kell vennie a munkavállalónak az
adott munkára való alkalmasságát. Ezért szükséges, hogy a
vezetőként alkalmazott személy elvégezze azt a megfelelő
elméleti és gyakorlati targoncavezetői képzést, ami megfelel
annak a munkafeladatnak, amelyet a vezető a képzés
elvégzését követően várhatóan kap. A munkahelyi feladatokban
való nagyobb változások esetén további képzésre van szükség.
A munkaadónak írásos engedélyt kell adnia a vezetőnek a
targonca vezetésére - a vezető feladatainak írásos feladatainak
részletezésével együtt.

Vezetői követelmények
A targoncavezetőnek rendelkeznie kell a munkavégzéshez
szükséges mentális és fizikális képességekkel. A vezetőnek
tisztában kell lennie minden olyan elemmel, ami a targonca
kezeléséhez és manőverezéséhez szükséges, a forgalmi
szabályokkal és egyéb vonatkozó információkkal. A vezetőnek
rendelkeznie kell a felügyelő engedélyével az adott típusú
targonca vezetésére vonatkozóan és speciális képzésben
kellett részesülnie az adott munkára és a forgalmi
körülményekre vonatkozóan.

A vezető felelőssége meghatározott piacokon

A következők a vezető felelősségére vonatkoznak
villástargonca használatával kapcsolatban:

• Ausztrália: A vezetőnek be kell tartania az AS 2359.2
előírásait.

• Észak-Amerika: A vezetőnek be kell tartania az
ANSI/ITSDF B56 szabvány vonatkozó előírásait.

A targonca felülvizsgálata
• A targoncavezető felel a felügyelő felé a targonca

működőképes állapotának fenntartásáért.
• Az egyes műszakok megkezdése előtt gondos napi

karbantartást kell végrehajtani. Lásd a A targonca
karbantartása oldal 55 fejezetet.

• bármilyen hibát azonnal jelenteni kell a felügyelőnek.
• A működőképesség fenntartása érdekében, a targoncát

tisztán és megfelelően karbantartott állapotban kell tartani.
A targoncát rendszeres időközönként ellenőrizni kell a
szervizelési útmutatónak megfelelően.

• Ellenőrizze, hogy semmilyen biztonsági berendezés nem
került módosításra vagy működésen kívül helyezve.

Az optimális teljesítmény elérése és a garancia
érvényességének megőrzése érdekében csak eredeti
UniCarriers cserealkatrészt használjon!
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A gép adatlemezének leírása
A gép adatlemeze fontos információkat tartalmaz. Gondosan
olvassa el ezeket! A megengedett maximumnál nagyobb
terhelés mozgatása tilos.

A gép alaplemeze A terhelési korlát adatlemeze

Ábra 1. A gép adatlemeze és a terhelési korlát adatlemeze

1. Típusmegjelölés   
2. Típus sorozatszáma/verziója

(S = speciális változat)   
3. Gyártás éve   
4. Valós teljesítmény, Q   
5. Teherközéppont távolsága,

D   
6. Emelőtargonca emelési

magassága, H   

7. Akkumulátorfeszültség   
8. Tömeg, akkumulátor nélkül   
9. Akkumulátor minimum

tömege   
10. Akkumulátor maximális

tömege   
11. Hivatkozási szám   
12. Egység megjelölése

(opcionális)   

Teljes targoncatömeg = akkumulátor nélküli tömeg +
akkumulátor tömege + terhelés + vezető

A gép adatlemezének helye
A gép adatlemeze a vezetőülés mögött található. A
terhelhetőségi határértéket tartalmazó adatlemez a vezető előtt,
a felső védőkereten található.
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Ábra 2. A gép adatlemezének helye

A. A terhelési korlát
adatlemeze   

B. A gép alaplemeze   
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UFW Tergo négyirányú targonca

Az UFW Tergo (U** Tergo) egy négyutas villamos targonca,
amely kifejezetten hosszú és nagy kiterjedésű terhek és
különféle tehertípusok kezeléséhez lett kialakítva. A négy
irányba haladás a teherviselő kerekek elforgatásával
lehetséges. A targoncák használata során a terhet a
terpeszlábak előtti pozícióban, illetve a legkisebb
folyosószélességre visszahúzott oszloppal is lehet szállítani. A
targonca terhek különböző tárolórendszerekben való egymásra

rakodására, illetve különféle tehertípusok szállítására
használható.

Vezetői környezet
Funkciók
Kezelőszervek

Ábra 3. Lábvezérlés

A. Bal lábkapcsoló (biztonsági
funkció)   

B. Fékpedál   

C. Sebességszabályozó   
D. Az emelőkocsira szerelt

akkumulátor zárszerkezete   
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Ábra 4. Kezelőszervek, műszerpanel

A. Ergologic botkormány   
B. Kézi haladásiirány-választó

(csak hidraulikakarokkal
együtt)   

C. Kürtgomb (csak
hidraulikakarokkal együtt)   

D. Kijelző   
E. Billentyűzet   
F. Vészleállító (biztonsági

funkció)   

G. Kapcsoló (lásd: G kapcsolók
oldal 16)   

H. Indítókulcs (opcionális) vagy
gomb/jelzőlámpa a
vezetőkábeles irányítás
bekapcsolásához
(opcionális)   

I. 12 voltos csatlakozó (külön
rendelhető)   

J. Akkumulátorcsatlakozó
fogantyúja   

K. Az akkumulátorcserélő
rendszer karja (külön
rendelhető)   

G1 1/2. kamera (külön rendelhető)

G2 Padló emelése/süllyesztése

G3 Külön rendelhető kiegészítések

G4 Világítás (külön rendelhető)

G5 Kamera be/ki (külön rendelhető)

Táblázat 1. G kapcsolók

Hátsónézeti kamerarendszer az oldalirányú vezetéshez
(opcionális)
A négyirányú UFW targoncák felszerelhetők visszapillantó
kamerarendszerrel, amely jobb rálátást biztosít a targonca
mögötti térrészre oldalirányú haladás közben. A hátsó kamera
jobb rálátást ad hosszú rakomány túlfelére is. Aktiválja a
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kamerát a kapcsoló megnyomásával (G5), majd a gomb
megnyomásával kapcsolja be a monitort.

Ábra 5. Hátulnézeti kamera monitora

Hidraulikus funkciók
Bármely hidraulikus funkció használatához a vezetőnek a
vezetőülésben kell ülnie, hogy az üléskapcsoló aktiválva legyen
(biztonsági funkció).

Ergologic botkormány

Ábra 6. Ergologic botkormány
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Négyirányú targonca

Kezelős
zervek

Funkciók Mozdulat

A Villa süllyesztés/
emelés

A teljes
kezelőszervet
mozdítsa a vezetőtől
elfelé/a vezető felé.

B Oszlop ki/be A teljes
kezelőszervet
mozdítsa az oszlop
felé/
az oszloptól elfelé.

C Döntés fel/le Mozdítsa a
kezelőszervet
felfelé/lefelé.

D A kormányzott
kerék forgatása

óra járásával
megegyező/
óra járásával
ellentétes
irányban

A kezelőszervet
mozdítsa a vezetőtől
elfelé/a vezető felé.

E Villaterpesztés összezárás/
szétnyitás

Mozdítsa a
kezelőszervet
felfelé/lefelé.

F Irányválasztó
kapcsoló

előre/hátra A kívánt haladási
irány megadásához
nyomja meg a
gombot.

Táblázat 2. Vezérlési funkciók Négyirányú targonca

Kezelős
zervek

Funkciók Mozdulat

G Kürt Nyomja meg a
gombot

H A hajtott és a
kormányzott kerék
egyidejű
elforgatása

Nyomja meg a
gombot, és mozdítsa
a „D” kezelőszervet
a vezetőtől
elfelé/a vezető felé.

I Külön rendelhető
kiegészítések

Külön rendelhető
kiegészítések

Hidraulikakarok (opcionális)
Az 1. kar található legközelebb a működtetőhöz.

Négyirányú targonca

Ábra 7. Hidraulikakarok, négyirányú targonca
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Kar A targoncavezetőtől
elfelé tolva

A targoncavezető
felé húzva

1 Süllyesztés Emelés

2 Oszlop ki Oszlop be

3 Döntés le Döntés fel

4* Kormányzott kerék
egység az óra
járásával ellentétes
irányban

Kormányzott kerék
egység az óra
járásával egyező
irányban

5 Villa terpesztése Villa zárása

Táblázat 3. Karokkal működtethető négyirányú targonca

* A kar fölötti gomb nyomva tartása esetén a rendszer a
hajtókereket a kormányzott kerékkel azonos irányba állítja.

VIGYÁZAT!
A villaterpesz funkció használata tilos, ha bármilyen
teher van a villán. A villák elállítódhatnak és
megsérthetik a gémet. Ugyanebből az okból, ne
használja a funkciót, amikor a villák támasz ellenében
állnak. Először emelje meg a villákat.

VIGYÁZAT!
A villaterpesz funkció nem arra szolgál, hogy terhet a
villafogak közé fogjon.

MEGJEGYZÉS!
Ha a targoncán található szélesebb villaterpesztő
egység, az a targonca mindkét oldalán 213 mm-rel
túlnyúlik a jármű oldalán.

Beállítások
Műszerpanel és kartámasz
A kényelem és a vezetői ergonómia növelése érdekében,
számos beállítási lehetőség van. A működtetési eljárásokról a
jobb oldali kartámasz alatti zsebben megtalálható útmutatóban
is olvashat.
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Ábra 8. A műszerpanel és a kartámasz állítása

A. Az „A” gomb megnyomásával
a teljes műszerpanel előre
vagy hátrafelé állítható.   

B. A kartámasz magasságának
állításához húzza felfelé a „B”
kart.   

Vezetőülés
A vezetőülés a vezető testsúlyának, méretének és
testhelyzetének megfelelő állásba állítható. A beállításokat a
következő módon lehet elvégezni.

A. A testsúly beállítása

Hajtsa ki az A testsúlybeállító kezelőszerv fogantyúját, és
forgassa addig, amíg a zöld jelölőpontok felfelé állnak,
miközben a vezető az ülésen ül. Az ülés rugózása ekkor
megfelel a vezető testsúlyának.

B. A háttámla dőlésének reteszelése

A háttámla szabadon dönthető vagy reteszelt pozícióban lehet.
A háttámla dőlésének reteszeléséhez mozgassa lefelé a B kart
függőleges helyzetbe. A háttámla a teljes mozgási tartományon
belül bármely pozícióban reteszelhető.

C. A háttámla dőlésszöge
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Ha a háttámla dönthető állapotban van (tehát a kar vízszintesen
áll), akkor a C kar használatával három dőlésszöget lehet
beállítani. Döntse hátra a háttámlát, majd húzza ki a kart, és
állítsa a kívánt helyzetbe. Engedje fel a háttámlát. Ha a
háttámlát feljebb szeretné állítani, akkor mozdítsa el úgy a kart,
hogy az lefelé mutasson. A háttámla dőlésszögének
csökkentéséhez állítsa vízszintes helyzetbe a kart.

D. Állítás előre/hátra

Az ülést az alatta található kar felemelt állapotában előre vagy
hátra lehet csúsztatni.

G. Deréktámasz

A deréktámasz a ballon felfújásával állítható. A ballonból a rajta
található gomb megnyomásával lehet kiengedni a levegőt.

H. Ülésfűtés (külön rendelhető)

Az ülésfűtést egy potméter elforgatásával lehet bekapcsolni és
szabályozni. Ez a potméter az ülőlaptól balra található.

Fejtámla ()

Ábra 9. A fejtámla állítása

A B fejtámla lépésenként állítható felfelé és lefelé. A fejtámla
leszereléséhez nyomja be a támla hátulján található A reteszt,
miközben felfelé húzza a fejtámlát. A reteszt a fejtámla
tartórúdjának vonalát a háttámlán lefelé követve keresheti meg.

Mini kerék
Ha a targonca miniatűr kormánykerékkel rendelkezik, tegye a
bal kezének teljes tenyerét a miniatűr kormánykerék kis
gombjára, miközben karja a kartámaszon pihen. A kartámasz
beállítására a mozdulatai alapján kerül sor. A be- és kiszállás
megkönnyítéséhez a kartámaszt fel lehet emelni.
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Ábra 10. Mini kormánykerék, kartámasz beállítása

A. A kartámasz állítása előre és hátra
A kartámaszt az A gomb lenyomása után lehet előre és
hátrafelé mozgatni a kívánt helyzetbe.

A. A kartámasz magasságának állítása
A kartámaszt a B gomb kioldása után lehet felfelé és lefelé
mozgatni a kívánt magasságba. A kartámasz helyzetének
reteszeléséhez húzza meg újra a gombot.

Midi kerék (külön rendelhető)
A midi kereket három irányba lehet állítani: függőlegesen,
vízszintesen, illetve elforgatással. A beállítások elvégzéséhez ki
kell oldani a gombot (A).

Ábra 11. A midi kormánykerék beállítása

Stabilitásnövelő rendszer, S3-1
Az S3 1-es változata (S3-1) egy elektronikus kisegítő és
felügyeleti rendszer, amely javítja a stabilitást és a biztonságot
rakodás és haladás közben.

Az S3-1 rendszerrel felszerelt targoncákon le van csökkentve a
legnagyobb haladási sebesség és korlátozva vannak egyes
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hidraulikus funkciók a villák padlótól való magasságától és az
emelőkocsi helyzetétől függően, valamint akkor, ha a hajtó
kerék bármilyen irányban 3 foknál nagyobb szögben elfordul.
Ha a targoncát felemelt villával vagy kinyújtott emelőkocsival
indítja el, utasítás jelenik meg a targonca számítógépének
kijelzőjén, amely a villák leeresztésére vagy az emelőkocsi
visszahúzására szólít fel. Ha ez nem történik meg, akkor a
targonca sebessége korlátozott marad. A második és a
harmadik vezérlőkarral elérhető működési sebesség a villa
felemelt helyzetében is alacsonyabb.

MEGJEGYZÉS!
A négyirányú targonca oldalirányú haladása esetén
az S3-1 kanyarodáskor nem korlátozza a sebességet.

Az oldalirányú borulás veszélyének csökkentése
A. Ha a vezető túl gyorsan növeli a sebességet, illetve túl
gyorsan haladva éles kanyarokat vesz, fennáll a borulás
veszélye. Az S3-1 rendszer „előrelátó”, és képes azonnal
kiegyensúlyozni a viszonyokat a sebesség és a gyorsulás
csökkentésével.

B. A sebesség akkor is csökken, ha a villákat felemeli vagy az
oszlopot kinyomja.

Továbbfejlesztett vezérlés nagy sebességeken
Mivel a targonca nehezebben vezethető a villák irányában nagy
sebességen, a sebesség ebben a helyzetben csökken.

A borulás veszélyének csökkentése
A borulást okozó erők akkor lépnek fel, amikor nagy
magasságon terhet kezelnek és amikor az oszlop kinyomásra
és döntésre kerül, különösen azzal a helyzettel együtt, ha a
targonca közben mozog a padlón. Ebben a helyzetben az S3-1
azonnal működésbe lép, és új utasításokat ad a
vezérlőrendszernek az oszlop működtetésére vonatkozóan.

• Nagy tehermagasságok esetén az S3-1 korlátozza az egy
időben elvégezhető műveletek számát. A műveletek
sebességét is korlátozza, hogy tovább javítsa a pontos és
biztonságos kezelés lehetőségét.

• A karok egyidejű működtetése alacsony és közepes
tehermagasságoknál engedélyezett, de a rendszer még itt
is garantálja a minimálisra csökkentett hirtelen
mozdulatokat és megakadályozza a nem kívánt
elmozdulásokat.

Stabilitásnövelő rendszer, S3-2
Az S3 2-es változatát (S3-2) az S3-2 sebességszabályozó és
az S3-2 tömegellenőrző alrendszer alkotja.

S3-2 sebességszabályozó alrendszer
Az S3-2 rendszer megméri a teher tömegét a villák felemelése
közben és/vagy közvetlenül az után, és ezek alapján számítja ki
az optimális fékhatást, illetve engedélyezi kisebb tömegű terhek
esetén a nagyobb sebességet. Az S3-2 nagyobb teljesítményt
tesz lehetővé, mint az S3-1.
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S3-2 tömegellenőrző alrendszer
Az S3-2 rendszer megméri a teher tömegét a villák felemelése
közben és/vagy közvetlenül az után, és ezek alapján jelzi a
tömeget a kezelőnek, hogy az össze tudja ezt vetni a targonca
terhelési korlátozásaival.

A teher tömegét a rendszer a közelebbi 100 kg-ra kerekíti.

MEGJEGYZÉS!
Az emelés közbeni tömegmérés eredményét
befolyásolhatja a targonca
hidraulikaolaj-hőmérséklete, amennyiben eltér a
tömegkalibráláskor használt olajhőmérséklettől.

Tömeg kijelzése
Bevezetés

MEGJEGYZÉS!
Ez a rendszer nem felel meg a hiteles mérlegekre
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így hiteles
mérlegként nem használható.

Ha a tömegellenőrző alrendszer be van kapcsolva, a teher
tömegének mérése mindig automatikusan megkezdődik, ha a
tömeget leengedéskor a szállítási helyzet kapcsolója alatt
állítják meg.

MEGJEGYZÉS!
Ne feledje, hogy ez mindenképp megtörténik, akár
kérte a kezelő a mérést, akár nem.

A kezelő eldöntheti, hogy a tömegmérés eredménye
megjelenjen-e a kijelzőn. Ehhez a gombot Pillanatnyi terhelés
oldal 45. Ha a mérés során nem érhető el érvényes mérési
eredmény, a targonca számítógépe megkérdezi a kezelőtől,
hogy mozgassa-e a villát a mérési eredmény eléréséig. Az
eredmény megjelenik a képernyőn.

A tömegmérés eredményét a rendszer a közelebbi 10
kg-ra/fontra kerekíti. A legkisebb mérhető tömeg 100 kg/220
font.

Előfeltételek és követelmények
Csak akkor végezhető tömegmérés, ha a villát leengedéskor a
szállítási helyzet kapcsolója és a talajszint között állították meg.
A villának körülbelül két másodpercig mozdulatlannak kell
maradnia.

Fontos, hogy a teljes teher a villán nyugodjon, ne feküdjön fel a
talajon vagy valamilyen tárgyon, különben a mérés hibás lesz.

A nagyobb pontosság érdekében a villát viszonylag nagy
sebességű leengedés után gyorsan kell megállítani. Ügyeljen
arra, hogy e művelet során a teher stabilan legyen elhelyezve a
villán.

A legkisebb mérhető tömeg 100 kg.

MEGJEGYZÉS!
Az emelés közbeni tömegmérés eredményét
befolyásolhatja a targonca
hidraulikaolaj-hőmérséklete, amennyiben eltér a
tömegkalibráláskor használt olajhőmérséklettől.
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Pontosság, tömegkijelzés
A rendszer névleges tömegkijelzési pontossága +/–50 kg. Ez a
tűrés azonban nagyobb is lehet, ha a villát lassan engedi le.

Funkciók
A tömegkijelző rendszernek több funkciója is van. A műszaki
adatokat és a különféle funkciók használatát lásd: Tömeg
kijelzése oldal 45

Dinamikus vezérlés kanyarodáskor (DCC)
A DCC (Dynamic Curve Control – Dinamikus vezérlés
kanyarodáskor) egy elektronikus segédberendezés, amely
csökkenti a borulásos balesetek esélyét. Ha a vezető túl
gyorsan növeli a sebességet, illetve túl gyorsan haladva éles
kanyarokat vesz, a rendszer ellensúlyozza a helyzetet a
sebesség és a gyorsulás visszafogásával.

Az S3 rendszerrel szerelt targoncákban (lásd: Stabilitásnövelő
rendszer, S3-1 oldal 22) gyárilag elérhető a DCC (Dynamic
Curve Control) funkció.

Aktív kipörgéscsökkentő, ASR (külön
rendelhető)
Ha a targonca kereke kipörög, akkor a kijelző közepén jelzőfény
gyullad ki, és a targonca sebessége minimálisra csökken. Ha 2
másodperc elteltével a kerék újra megkapaszkodik, akkor a
targonca fokozatosan normál sebességre gyorsul.

MEGJEGYZÉS!
Négyirányú targonca oldalirányú haladása esetén az
ASR nem működik.

Fork Safe Zone System (külön rendelhető)
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A Fork Safe Zone System (a villa biztonsági zónáját biztosító
rendszer) egy elektronikus segédberendezés, amely megállítja
a villát, mielőtt hozzáérne a targonca terpeszlábaihoz. Ez segít
csökkenteni a villa/emelőkocsi károsodását. A rendszer akkor
van bekapcsolva, ha a villa szállítási helyzetben van (0,5 m-nél
alacsonyabban).

Ha a rendszer megakadályozza a villa mozgását, a jel villog
a targonca kijelzőjén. A rendszer felülbírálatához és a villa
mozgatásának folytatásához a targonca billentyűzetén nyomja
le az 5-ös billentyűt.

Fülke (külön rendelhető)
A vezető kényelme érdekében a tetőzet alatt használt targonca
fülkével szerelhető fel.

Ábra 12. Vezetőfülke

Tető
A tetőnyílás belülről és kívülről is nyitható, és vészkijáratként is
funkcionál. A fedél kissé kinyitható, majd teljesen kioldható.
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Ábra 13. Tető

VIGYÁZAT!
A tetőnyíláson keresztül csak vészhelyzet esetén
szabad kiszállni.

Fűtés
A targonca egy vagy két fűtőberendezéssel és állítható
szellőzőkkel van ellátva, amelyek a fülkébe és az ablakokra

juttatnak meleg levegőt. A fülkén kívüli és a fülkén belüli levegő
elosztása a fűtőberendezésen lévő vezérlőelemek segítségével
állítható.

Ábra 14. Fűtés
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Ábra 15. Fűtőberendezés, szellőzőnyílás

A fűtőberendezés alatt egy olyan szellőző található, amely a
fülke padlója felé irányítja a levegőt.

A fűtőberendezés használata
A targonca indításakor a fűtőberendezés az automatikus
beállításokkal kapcsolódik be. Az automatikus beállítás
kiválasztása esetén a rendszer automatikusan állítja be a
hőmérsékletet és a ventilátor sebességét.

A vezető előtt közvetlenül egy kijelzővel és vezérlőgombokkal
ellátott panel található, amely a fűtőberendezés vezérlésére
szolgál.

Ábra 16. A fűtőberendezés használata

A. A levegő eloszlásának
szabályozója   

B. A ventilátor sebességének
szabályozógombjai   

C. A hőmérséklet
szabályozására szolgáló
gombok   

D. BE/KI + az automatikus és a
kézi üzemmód közötti
váltásra szolgáló gomb   

E. A beállított hőmérsékletet
mutató kijelző. Ha a jelzőfény
világít, az automatikus
üzemmód van érvényben.   
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A kezelőszervet lefelé mozdítva zárhatja be a
szellőzőnyílást. Ilyenkor a levegő a fülkében
cirkulál. A kezelőszervet felfelé mozdítva
nyithatja ki a szellőzőnyílást. Ekkor külső levegő
jut a fülkébe. Ha a kezelőszerv a végpontok
közötti állásban van, akkor a fülkében a külső és
a belső levegő keveréke kering.

A felfelé mutató nyíl megnyomásával növelheti, a
lefelé mutató nyíl használatával pedig
csökkentheti a ventilátor fordulatszámát. Ha a
ventilátor sebességét a fűtőrendszer automatikus
üzemmódjának bekapcsolt állapotában próbálja
módosítani, akkor az automatikus üzemmód
kikapcsol.

A felfelé mutató nyíl megnyomásával növelheti, a
lefelé mutató nyíllal pedig csökkentheti a
hőmérsékletet. A LO jelzés az összes fűtés
kikapcsolását jelzi. A HI jelzés azt jelzi, hogy a
teljes fűtési rendszer be van kapcsolva.

A fűtőberendezés be- és kikapcsolásához
nyomja meg az automatikus üzemmód gombját.
Az automatikus működés szintén az automatikus
üzemmód gombjával kapcsolható be (a targonca
indításakor a fűtőberendezés ebbe az
üzemmódba kapcsol).

VIGYÁZAT!
A fülkefűtést nem szabad letakarni.

FIGYELMEZTETÉS!
A fülke fűtőberendezésének burkolata működés
közben felmelegedik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a fűtőberendezést.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha jég vagy párásodás miatt csökken a kilátás a
fülkéből, a targoncát tilos vezetni.
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Egyéb funkciók

Ábra 17. Vezetőfülke, funkciók

A. Világítás   
B. Belső fogantyú   

C. Külső fogantyú   

Külön rendelhető kiegészítések
A targonca további opcionális berendezésekkel is rendelkezhet.
Többek között az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Külön rendelhető
kiegészítések

Leírás

Kamerarendszer A villára szerelt kamera képe egy
színes, 7 colos kijelzőn jelenik meg.

Rádió/CD/MP3

12 V-os (DC) aljzat Tápellátás pl. mobiltelefonhoz

48-12 V-os átalakító 5 A/60 W, a jobb oldali kartámasz alatt

indítókulcs A targonca kulccsal indítható, nem
PIN-kóddal.

Smart Start A targonca kártyával indítható, nem
PIN-kóddal.

Világítás A felső védőkeretre szerelt 2 lámpa.

Tartozéktartó Kar termináltartóval, például

Íróasztal A4-es mérethez megfelelő, állítható
íróasztal tartozéktartóval

Hátulnézeti
kamerarendszer

Színes rendszer, amely egy oszlopra
szerelt kamerából és egy 7 colos
LCD-kijelzőből áll

Visszapillantó tükör Nagy látószögű tükör

Fork Safe Zone System Elektronikus rendszer, amely védi a
terpeszlábakat a villa okozta
sérülésektől

360 fokos kormányzás A targoncák alapkivitelben kézi
haladásiirány-választóval és 360 fokos
kormányzással vannak ellátva.
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MEGJEGYZÉS!
A lehetséges további berendezések használati
útmutatója az adott berendezéshez mellékelve érhető
el.

A targonca számítógépéhez csatlakoztatott további
berendezésekkel kapcsolatban a következő helyen olvashat:
Külön rendelhető berendezésekkel felszerelt targoncák oldal
42.
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Jellemzők
Jellemzők

Targoncatípus Fennmaradó
akkumulátorkapacit

ás (V/Ah)

Tömeg (kg)

UFW 200 48 / 465-930 712-1567

UFW 250 48 / 560-930 892-1567

Táblázat 4. Alapkiépítésben elérhető akkumulátor

Az akkumulátor cseréje
Az akkumulátor szervizelését csak szakképzett technikusok
végezhetik. Ugyanakkor az akkumulátorok töltését mások is
elvégezhetik, amennyiben dugaszok használatosak az
akkumulátorok töltőberendezéshez történő csatlakoztatásához.
Az akkumulátort a gyártója által megadott ajánlásoknak
megfelelően kell feltölteni, és ehhez az akkumulátor számára
megfelelő töltőberendezést kell használni. A targonca savas
ólomakkumulátorral történő használathoz készül. Csak teljesen
automata töltőegységek használhatók.

Az akkumulátor cseréjekor tartsa be a vonatkozó helyi
szabályozásokat és biztonsági előírásokat. Az akkumulátorok
töltésének helyét fel kell címkézni és jó szellőzést kell
biztosítani. Szemzuhany, mosakodási lehetőség, tűzoltó
berendezés és védőszemüveg elérhetőségét biztosítani kell.

FIGYELMEZTETÉS!
Fajsúlyellenőrzést kizárólag hivatalos
szervizszemélyzet végezhet.

FIGYELMEZTETÉS!
Mindig viseljen védőszemüveget. A sav súlyos égési
sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!
Töltés közben robbanásveszélyes gáz képződik! A
dohányzás, illetve a nyílt láng robbanást okozhat!

FIGYELMEZTETÉS!
Az akkumulátorok kezelése előtt vegyen le magáról
minden gyűrűt, karkötőt, nyakláncot és hasonló
tárgyat.

Töltés előtt
1. Kikapcsolja ki a targoncát.
2. A fogantyú elforgatásával oldja az akkumulátor

csatlakozóját – ha a targoncán van ilyen.
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3. Húzza ki az akkumulátorcsatlakozót a targoncából
csatlakozó fogantyúja segítségével.

VIGYÁZAT!
A csatlakozást ne a kábelek húzásával bontsa.

Ábra 18. Az akkumulátor cseréje

Ábra 19. Az akkumulátor töltése (STILL típusú
akkumulátorcsatlakozó)

4. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor elektrolitszintje nincs-e a
cellalemezek fölött vagy alatt.
Az akkumulátor károsodhat, ha a cellalemezek szárazak
töltés közben. Az akkumulátorban található elektrolit
kifolyhat töltés közben, ha túl magas a szintje.

5. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját a töltő
aljzatába.

6. Kapcsolja az akkumulátortöltő töltésvezérlő kapcsolóját BE
állásba.

7. Győződjön meg arról, hogy az áramerősség-mérő normál
értéket mutat.
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Töltés után
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a töltés befejeződött.
2. Állítsa a töltés kapcsolóját KI állásba.
3. Bontsa az akkumulátortöltő csatlakozását.
4. Desztillált víz utántöltésével hozza állítsa be a megfelelő

elektrolitszintet.
5. Szárítsa meg az akkumulátort az átvezetési áram és az

önkisülés kizárása érdekében.
6. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját a fogantyú

elforgatásával – ha a targoncán van ilyen.

Az akkumulátor karbantartása és cseréje
Az akkumulátor karbantartása és cseréje
Akkumulátor a kocsin
1. Az „oszlop be” kar használata közben nyomja meg a 4-es

gombot a billentyűzeten.
2. Nyomja le az akkumulátorzárat kioldó pedált. Az „oszlop

ki” kar használata során tartsa lenyomva a pedált.
3. Az akkumulátort a felülvizsgálat és a csere során kell

kiemelni az egyszerűbb hozzáférés érdekében.
4. Húzza ki az akkucsatlakozót.
5. Csere esetén helyezze az akkumulátort a töltő/tároló

szerkezetre, és emeljen be egy új akkumulátort.

6. Illessze a helyére az akkumulátor csatlakozóját.
7. Új akkumulátor behelyezése és rögzítése: Üljön a

vezetőülésbe, és csak az „oszlop be” kart működtesse az
emelő leállásáig és az akkumulátor rögzítéséig.

VIGYÁZAT!
Az akkumulátor behelyezése során győződjön meg
arról, hogy az akkumulátor kábelei nem akadnak be,
illetve megfelelő helyen futnak.

Akkumulátor görgőkön
1. Húzza ki az akkucsatlakozót.
2. A csavar meglazításával és a tengely legfelső állásba

emelésével oldja ki az akkumulátorzárat azon az oldalon,
ahol ki szeretné húzni az akkumulátort. Ezután eressze le
a tengelyt a villa irányába.

3. Némileg lazítson a másik akkumulátorzár csavarján.
4. Gördítse az akkumulátort a töltő/tároló szerkezetre.
5. Gördítse be az új akkumulátort.
6. Illessze a helyére az akkumulátor csatlakozóját.
7. Új akkumulátor betolása és rögzítése: Üljön a

vezetőülésbe, és csak az „oszlop be” kart működtesse az
emelő leállásáig, majd nyomja meg a billentyűzet 4-es
gombját , majd ismét használja az „oszlop be” kart az
emelő újabb megállásáig és az akkumulátor legbelső
helyzetének eléréséig.
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8. Emelje fel az akkumulátorzárat.
9. Rögzítse az akkumulátort a helyén a csavarok

meghúzásával.

VIGYÁZAT!
Az akkumulátor behelyezése során győződjön meg
arról, hogy az akkumulátor kábelei nem akadnak be,
illetve megfelelő helyen futnak.

Motoros görgőkkel ellátott akkumulátor
1. Állítsa megfelelő helyre a targoncát.
2. Emelje fel teljesen az oszlopot, majd kapcsolja ki a

targoncát.
3. Húzza ki az 48 V-os akkucsatlakozót.
4. Oldja ki az akkumulátorzárat mindkét oldalon.
5. Csatlakoztasson egy külső 24 V-os

akkumulátorcsatlakozót, és vezesse az akkumulátort a
feltöltött akkumulátorhoz a botkormány használatával.

6. Illessze a helyére a csatlakozót. Vezesse a szerelvényt az
ellenkező irányba, amíg a lemerült akkumulátor teljesen a
másik oldalra nem kerül. Válassza le a csatlakozót.

7. Emelje fel az akkumulátorzárat azon az oldalon, amelyiken
nem szeretné behelyezni az akkumulátort. Vezesse az
akkumulátort a zárhoz.

8. Húzza ki a 24 V-os akkumulátorcsatlakozót.
9. Csatlakoztassa a 48 V-os akkucsatlakozót.

10. Új akkumulátor behelyezése és rögzítése: Üljön a
vezetőülésbe, és csak az „oszlop be” kart működtesse az
emelő leállásáig, majd nyomja meg a billentyűzet 4-es
gombját , majd ismét használja az „oszlop be” kart az
emelő újabb megállásáig és az akkumulátor legbelső
helyzetének eléréséig.

11. Emelje fel a másik akkumulátorzárat. Rögzítse az
akkumulátort a helyén a csavarok meghúzásával.

VIGYÁZAT!
Az akkumulátor behelyezése során győződjön meg
arról, hogy az akkumulátor kábelei nem akadnak be,
illetve megfelelő helyen futnak.

FIGYELMEZTETÉS!
Legyen óvatos az akkumulátor mozgatása során,
mivel fennáll a beszorulás veszélye.

Az akkumulátor javítása
FIGYELMEZTETÉS!
Az akkumulátor és az akkumulátortöltő szervizelését
csak szakképzett technikus végezheti.

FIGYELMEZTETÉS!
Kerülje a rövidzárlatok kialakulását, amelyek
robbanáshoz vagy tűzhöz vezethetnek.
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Általános jellemzők
A targonca saját számítógéppel van felszerelve. Ezekben az
esetekben az információk a targoncához a billentyűzeten
keresztül kerülnek átvitelre, és egy panelen jelennek meg. A
targonca alapesetben nem rendelkezik manuális indítókulccsal
(ez külön rendelhető). Az indítás és a leállítás a billentyűzet
BE/KI gombjának megnyomásával történik. A vezetőnek a
targonca elindításához egy felhasználói azonosítóra és jelszóra
van szüksége.

Elérhető a Smart Card nevű funkció, amelynek használata
esetén a vezető azonosítószám és jelszó megadása helyett
azonosítókártya segítségével jelentkezik be a számítógépre.

A kijelző szimbólumai és karakterei

Ábra 20. A kijelző szimbólumai és karakterei
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A. Az S3 segédrendszer
kikapcsolva   

B. Meghajtás kikapcsolva   
C. Rögzítőfék aktiválva   
D. Akkumulátor-állapotjelző

lámpa   
E. A kormánykerék helyzete és

a kiválasztott haladási irány   
F. Hiba. Hibakód esetén világít.

Az ASR aktivált állapotában
villog (külön rendelhető
szolgáltatás)   

G. Kormányzott kerék helyzete   
H. Kúszósebesség aktiválva   
I. Sínkormányzású targonca

(opcionális)   
J. Targonca vezetőkábelen (

opció)   

K. Döntés középre állítása
(külön rendelhető
szolgáltatás)   

L. Oldalváltás középre állítása
(külön rendelhető
szolgáltatás)   

M. Az emelés-leállítás (opció)   
N. 360 fokos kormányzás    
O. Működési idő órában

kifejezve   
P. Idő   
Q. Hibakód   
R. Fennmaradó

akkumulátorkapacitás   
S. Szervizértesítés (külön

rendelhető szolgáltatás)   
T. Dátum   

Billentyűzet

Ábra 21. Billentyűzet

A billentyűzet 13 gombot tartalmaz, a következő funkciókkal:

0-s numerikus billentyű és a szint kiválasztása a raklapok
kiemeléséhez (magasság-előválasztás)

1-es numerikus billentyű és a szint kiválasztása a raklapok
lerakásához (magasság-előválasztás)

2-es numerikus billentyű, lefelé lépés a menüben, illetve a
kúszósebesség be- és kikapcsolása

3-as numerikus billentyű és a dőlésszög középre állítása

4-es numerikus billentyű és akkumulátor behelyezése

5-ös numerikus billentyű

6-os numerikus billentyű és az oldalmozgatás középre állítása
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7-es numerikus billentyű és a tömeg kijelzése

8-as numerikus billentyű, felfelé lépés a menüben, illetve
újraindítás az emelés leállítása után

9-es numerikus billentyű és az össztömeg kijelzése

BE/KI – be- és kijelentkezés a targonca számítógépén

Menüpont választása vagy kilépés a menüből

OK/bevitel

Akkumulátor-állapotjelző lámpa
A targonca akkumulátorállapot-jelzőfénnyel rendelkezik, amely
segít elkerülni az akkumulátor túlzott lemerítését. A kapacitás
10 szegmensre osztva látható, és 10 világító szegmens teljesen
feltöltött akkumulátort jelez.

Ábra 22. Akkumulátor-állapotjelző lámpa

• A legutolsó sárga szegmens kialvásakor (~25%)
Low battery

üzenet jelenik meg a kijelzőn. Igény esetén az üzenethez
hangjelzés is társítható.

• Ha az akkumulátor kapacitása ~20% körüli mértékig
csökken, akkor az emelési funkció kikapcsol, a piros
szegmens villogni kezd, és kigyullad a figyelmeztető
háromszög.

Kijelentkezett állapotban az akkumulátor kapacitása százalékos
értékként látható, mivel a töltöttségi szint jelzője nem világít.

MEGJEGYZÉS!
A százalékos értékek alapértelmezettek, hivatalos
szervizszakemberek azonban megváltoztathatják
azokat.

Hibaüzenetek
Hibakódok

Az összes hibaüzenet a kijelző alsó sorában
látható. A hibaüzenetek kód formájában
jelennek meg, amely az E betűből és egy
számból (például 55) állnak, illetve kigyullad a

jelzés. Az E-kódok megjelenése esetén a
targonca biztonsági üzemmódra vált, ami azt
jelenti, hogy a targonca szolgáltatásait nem
lehet használni. Egyes hibaállapotokat a
rendszer automatikusan korrigál, illetve egy
ki- majd bejelentkezéssel elháríthatók. A
hibakód ezt követően eltűnik.
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VIGYÁZAT!
Komoly hiba esetén a rendszer megőrzi a hibakódot.
Ha előfordul, vegye fel a kapcsolatot a felhatalmazott
szervizszakemberekkel.

Figyelmeztetések
Egy üzemzavar esetén számos figyelmeztetés hívja fel a vezető
figyelmét a problémákra. A targonca egyes rendszerei sem
működnek, amíg a vezető nem követi a kijelzőn megjelenő
utasításokat.

• Lower to floor
A rendszer megkéri a vezetőt, hogy eressze a villát a
legalacsonyabb állásba.

• Reach home
A rendszer megkéri a vezetőt, hogy eressze az oszlopot a
legalacsonyabb állásba.

• Accelerator err.
A rendszer megkéri a vezetőt, hogy tegye a
sebesség-vezérlőt semleges állásba.

• Too many levers
A rendszer megkéri a vezetőt, hogy helyezze az összes
kart semleges helyzetbe.

• Spin steer wheel
A rendszer megkéri a vezetőt, hogy forgassa el a
kormánykereket, a kormányzás szinkronizálásához.

• Left foot switch
A vezető indítás közben lenyomja a bal oldali pedált.

• Battery lock
A targonca akkumulátora nincs megfelelően rögzítve
(külön rendelhető).

Egyéb hibaüzenetek például akkor jelennek meg, ha a targonca
valamelyik rendszere kezd túlmelegedni. Ha a figyelmeztetések
azt követően sem tűnnek el, hogy a vezető követte a kijelzőn
megjelenő utasításokat, lépjen kapcsolatba a
szervizszakemberekkel.

Funkciók
A targonca computer számos különböző funkcióval rendelkezik,
amelyek a különböző menükben elérhetők. Az összes menüt és

az általuk nyújtott funkciókat a gomb megnyomásával lehet
elérni.

MEGJEGYZÉS!
A funkciók legtöbbje csak az arra felhatalmazott
személyek számára elérhető.

Nyelv módosítása
A targonca számítógépe a szöveget és az információkat négy
különböző nyelven, angolul, svédül, németül és franciául képes
megjeleníteni. Használja a "Choose Language" (Nyelv
kiválasztása) funkciót a nyelv kiválasztásához. Ez a funkció a
„Service” (Szerviz) menüben található.
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1) Nyomja meg a gombot. Ezzel belépett a szerviz
menübe.

Service menu
0: Exit

2) A gomb használatával lefelé léphet a menüben. A
„Choose Language” (Nyelv választása) nevű első almenü

elérésekor nyomja meg a gombot.

Service menu
1: Set language

3) A és a gomb használatával tekintheti át a
menüpontokat.

A kívánt nyelv a gomb használatával választható ki. A
következő nyelvek érhetők el:

• 1: English (angol)
• 2: Swedish (svéd)
• 3: German (német)
• 4: French (francia)

Az 5. és 6. is elérhető lehet.

Select language
0: Exit

4) Ha végzett a kiválasztással, válassza a „0: Exit” (Kilépés)

lehetőséget, majd a menü elhagyásához nyomja meg

kétszer a gombot.

Vezetői paraméterek
MEGJEGYZÉS!
Ha bekapcsolja a rendszer tömegkijelzésének
bármely változatát, az S3-2 sebességszabályozó
alrendszert vagy az S3-2 tömegellenőrző alrendszert,
az emlőhidraulikával kapcsolatos minden üzemi érték
visszaáll a gyári értékre. Ez amiatt van, hogy minden
kezelő elérhesse a legnagyobb emelési és
leengedési sebességet, amely elengedhetetlen a
pontos leolvasáshoz.

Minden vezető beállíthatja a saját teljesítményi profilját, azzal a
feltétellel, hogy a saját vezetői azonosítójukat használják. A
teljesítményi profil minden esetben aktiválódik, amikor a vezető
elindítja a targoncát.

Adja meg a teljesítményi profilt a következő módon:

1) Csatlakoztatott akkucsatlakozó esetén, de „kijelentkezett”

üzemmódban nyomja meg a gombot.

Service menu
0: Exit
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2) Válassza a „6: Driver param.” (Vezető paraméterei)

menüpontot a gomb használatával. Nyomja meg a
gombot.

Service menu
6: Driver param

3) Adja meg az egyedi azonosítóját.

User id:
?

4) Adja meg az egyedi indítási kódját.

Code :
????

5) A gomb használatával haladjon lejjebb a
paramétermenüben. A módosítani kívánt paramétereknél

nyomja meg a gombot, az értékeket pedig a numerikus
billentyűzettel írja be. A kiválasztott paraméter mentéséhez

nyomja meg a gombot.

Maximum speed
100

Paraméter Leírás Beáll.
tartomány

Maximum speed Maximális megengedett
haladási sebesség

[20 - 100%]

Acceleration dri Maximális gyorsulás [0 - 100%]

Reduc.brakes dri Motorfék a
sebességszabályozó
felengedésekor

[0 - 100%]

Reverse braking Motorfék irányváltás
esetén

[50 - 100%]

Soft Hydraulics Finomabb
hidraulikavezérlés

[0/1] (ki/be)

MEGJEGYZÉS!
Csak a normál irányhoz tartozó paramétereket
lehet beállítani. Az oldalirányú haladásra
vonatkozó paraméterek változtatása nem
lehetséges.

6) Ha minden paraméterrel végzett, nyomja meg a

gombot, majd az gombot a Service menüből való
kilépéshez.

7) Jelentkezzen be a targoncába és végezzen tesztvezetést.
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Külön rendelhető berendezésekkel felszerelt
targoncák
Magasság-előválasztás
Alapvető ismeretek
Az előre beállított magasság funkció akkor használható
segítségképpen, ha a vezető gyakran mozgat terheket olyan
raklapos állványokon, amelyeken egy vagy több szint van. Az
előre beállított magasság funkcióval a villákat egyszerű olyan
pontos magasságra emelni, ami megfelel a raklapos állvány
pozícióinak. Amikor a vezető lehúz egy raklapot a raklapos
állványról, a villák felemelésre kerülnek a kívánt magasságra,
az előre beállított magasság funkció révén. Ha a vezető
feladata raklap elhelyezése, a villák 10 centiméterrel az adott
felvételi szintnél magasabbra emelkednek.

Elhelyezés

A. Kiválasztott szint.

B. A kiválasztott szint magassága
(alapesetben 10 cm-rel
magasabb a kihúzáshoz
választott értéknél)

C. A villa aktuális magassága.

Visszahúzás

A. Kiválasztott szint.

B. A kiválasztott szint
magassága.

C. A villa aktuális magassága.

Működtetés
1) A kihúzás kiválasztásához nyomja meg a gombot, a

lerakáshoz pedig az „I” gombot.

2) A kijelzőn a "Select level" (válasszon szintet) felirat látható.
Nyomja meg a kívánt szint számát.

Select Level:
1

3) Működtesse az emelés-vezérlést, amíg a villák leállnak. A
kijelzőn a villák jelenlegi magassága látható. Most hagyja a
vezérlőt visszatérni a semleges helyzetébe. A villa először
túlhalad a kijelölt szinten, majd a rendszer leengedi a
megfelelő szintre.

Az emelés megszakítása, majd folytatása lehetséges a
kiválasztás elvesztése nélkül is.

001:0261 (0202)
1
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4) Amikor a vezérlő semleges állásban van és a szintet
elérték a villák, a kijelzőn a "Level reached!!" (Szint elérve)
felirat látható.

001:0261 (0260)
Level reached!!

Hibaüzenetek
• Bad level!!

100% 305h

Ha a villa a kiválasztott szint fölött van (vagy nem előre
beállított magasságban), az „Incorrect level!” (Helytelen
magasság) hibaüzenet jelenik meg, és a rendszer nem
hagyja jóvá a kijelölést.

• Sys. not zeroed!
100% 305h

Ha a villa nem aktiválja a visszaállító érzékelőt a
bejelentkezést követően, a kijelzőn a „Syst. not reset”
(Rendszer visszaállítása elmaradt) üzenet látható, és az
előre beállított magasság nem aktiválható. Engedje a villát
a talajra.

Törlés
1) Egy kiválasztás törléséhez/visszaállításához., mozgassa

az emelőkart süllyesztésre egy pillanatra. A kijelzőn a
"Level CANCELLED) (Szint TÖRÖLVE) felirat jelenik meg.

001:0261 (0202)
Level CANCELLED

példa: Egy teher felvétele
A vezetőnek össze kell gyűjtenie a terhet a 3. szinten.

1) A vezető a gomb megnyomásával készíti elő a felvételi
szint megadását.

2) A 3. magassági szint kiválasztásához a gépkezelőnek a

+ gombot kell megnyomnia.

Select Level:
3

3) Amikor a vezető meghúzza az emelési vezérlőt, a kijelzőn
a kiválasztott szint és a kiválasztott szint magassága
látható. A villák jelenlegi magassága is megjelenik.

003:0300 (0200)
3

4) A vezető beindítja az emelés-vezérlést, amíg a villák
leállnak és a kijelzőn az látható, hogy a villák elérték a
kívánt szintet.

003:0300 (0299)
Level reached !!
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példa: Éppen bejelentkezve
A vezető éppen most jelentkezett be, a villák a visszaállítási
szint fölött vannak, a vezetőnek pedig el kell helyeznie egy
terhet az 5. szinten.

1) A kijelzőn a „Lower to floor!” (Süllyesztés padlóra!) üzenet
látható.

2) A vezető megnyomja az "I" gombot a lerakáshoz. A
kijelzőn 1 másodpercig a „Syst. not reset” (Rendszer
visszaállítása elmaradt) üzenet látható, majd ismét a
„Lower to floor!” (Süllyesztés padlóra!).

Sys. not zeroed!
100% 305h

Lower to floor!
100% 305h

3) A vezető a villákat a visszaállítási szintre süllyeszti. A
„Lower to floor!” (Süllyesztés padlóra!) üzenet eltűnik a
kijelzőről.

4) A vezető ismét megnyomja az „I” gombot a lerakáshoz,

majd a és a gombot.

Amikor a vezető meghúzza az emelési vezérlőt, a kijelzőn
a kiválasztott szint és a kiválasztott szint magassága
látható. A villák jelenlegi magassága is megjelenik.

Select Level:
5

005:0360 (0202)
5

5) A vezető beindítja az emelés-vezérlést, amíg a villák
leállnak és a kijelzőn az látható, hogy a villák elérték a
kívánt szintet.

005:0360 (0359)
Level reached!!

példa: A teher elhelyezése
A villák a 2. szinten (Lerakodás) állnak, a vezetőnek pedig el
kell helyeznie a raklapot a raklapos állványon.

1) A villák a 2. szinten (elhelyezés) állnak.

002:0290 (0289)
100% 305h

2) A vezető megnyomja a gombot a felvételhez.

3) Ha a szint megfelelő, a vezető megnyomja a gombot.

Select Level:
2
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4) 002:0280 (0279)
Level reached!!

A rendszer automatikusan az összegyűjtési szintre
süllyeszti a villát, ha a magasságkülönbség nem éri el a 60
cm-t. Egyéb esetben az „Incorrect level!” (Helytelen
magasság) üzenet látható.

Szintbeállítási segédlet (LAS)
A LAS egy olyan pozicionálási rendszer, amelynek segítségével
a vezető beállíthatja a villa megfelelő szintjét. Ha a vezető az
emelés sebességét a maximális sebesség körülbelül 80%-a alá
csökkenti, akkor a villa automatikusan megáll a legközelebbi
előre programozott szinten. Ha a targonca ebbe az állapotba

kerül, akkor két hangjelzés szólal meg, illetve a kijelzőn a
ikon kezd villogni. Ha a vezető az emelés sebességét a
maximális sebesség 80%-a fölé növeli, akkor a villa a
legközelebbi előre programozott szint fölé emelkedik. A
rendszer csak az oszlop fő ütemében aktív.

A kijelző alsó sorában a következő szint magassága, illetve a
villa magassága olvasható centiméterben kifejezve.

001:0460 (0355)

A szinteket kizárólag erre feljogosított szervizszakemberek
állíthatják be.

Döntés középre állítása
A döntési középre igazítás funkció csak akkor használható, ha
bejelentkezett a targoncába.

1) A gomb lenyomva tartása esetén a villa vízszintes
pozícióba áll.

A villa vízszintes helyzetében a ikon jelenik meg a kijelzőn.

Oldalváltás középre állítása
Az oldalmozgatás középre állítási funkciója csak akkor
használható, ha a vezető bejelentkezett a targoncába.

1) A gomb nyomva tartása esetén a villa középre áll.

A villa középső helyzetében a ikon jelenik meg a kijelzőn.

Emelés leállítása
Ha a targonca rendelkezik emelésleállítási funkcióval, az
emelési műveletek adott, előre beállított magasság elérésekor

leállnak, a kijelzőn pedig az ikon jelenik meg. Ha a targonca
újraindítási funkcióval is rendelkezik, az emelési funkció a
gomb megnyomásával újrakezdhető.

Tömeg kijelzése
Pillanatnyi terhelés
A kezelő normál működés közben a gombokat tartalmazó

panelen lévő gombot megnyomva ellenőrizheti az éppen
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emelt teher tömegét. A teher tömegét a rendszer a közelebbi 10
kg-ra/fontra kerekíti, és az értéket 5 másodpercig jeleníti meg a
kijelzőn. Ha a tömeg értéke nem jeleníthető meg négy
másodpercen belül, a „timeout” (időtúllépés) üzenet jelenik meg
helyette.

Ha a "Feet inch height" menüpont ki van választva, akkor a
tömeg fontban, egyébként kilogrammban (kg) jelenik meg.

Példa: Tömeg (kg)

780 kg

Az összesített teljes tömeg funkció használata,
Tömegkijelzés
A kezelő hozzáadhatja a pillanatnyi tömeget az összesített
teljes tehertömeghez, és megtekintheti az összesített

eredményt a kijelzőn. Ezt a műveletet a gombot normál
üzem közben röviden (1,5 másodpercnél rövidebb ideig)
megnyomva tudja elvégezni.

Az összesített tömeget a rendszer a legközelebbi 10
kg-ra/fontra kerekíti, és az értéket 5 másodpercig jeleníti meg a
kijelzőn. Ha a tömeg értéke nem jeleníthető meg négy
másodpercen belül, a „timeout” (időtúllépés) üzenet jelenik meg
helyette.

MEGJEGYZÉS!
Figyelje meg, hogy bár az összesített tömeget is a
legközelebbi 10 kg-ra/fontra kerekíti a rendszer a
kijelzőn való megjelenítéskor, az egyes terhek
tömegét kerekítés nélkül adja hozzá az összesített
tömeghez.

Hogy meg lehessen különböztetni az összesített tömeget a
pillanatnyi teher tömegétől, az összesített eredmény előtt a „+=”
jel látható. A pluszjel a pillanatnyi tömeg hozzáadását jelképezi,
míg az egyenlőségjel azt, hogy az összesített tömeg látható.

Az összesített tömeg értéke 0 kg/font és 99 999 999 kg/font
között lehet.

Példa: Tömeg (kg)

+= 1230 kg

Az összesített teljes tömeg megjelenítése, Tömegkijelzés

A kezelő a terhek összesített tömegét a gombot normál
működés közben 1,5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva
tekintheti meg. Az összesített tömeget a rendszer a
legközelebbi 10 kg-ra/fontra kerekíti, és az értéket 5
másodpercig jeleníti meg a kijelzőn.

Hogy meg lehessen különböztetni az összesített tömeget a
pillanatnyi teher tömegétől, az összesített eredmény előtt az „=”
jel látható. Az egyenlőségjel azt jelzi, hogy az összesített tömeg
látható.
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Az összesített tömeg megjeleníthető értéke 0 kg/font és
99 999 999 kg/font között lehet.

Példa: Tömeg (kg)

= 4550 kg

Az összesített teljes tömeg nullázása, Tömegkijelzés
A kezelő nullázhatja a terhek összesített tömegét. Ehhez

normál működés közben egyszerre kell lenyomnia a és a

gombot. Ezt követően összesített tömegként a 0 kg/font
érték látható 5 másodpercig a kijelzőn.

Példa: Tömeg (kg)

= 0 kg

Tárázás, Tömegkijelzés
Bizonyos esetekben, például ha ömlesztett árut szállít egy
tartályban, kívánatos lehet lemérni a teher nettó tömegét,
kivonva a tartály tömegét a teljes tömegből.

A tárázás bekapcsolása:

1. Nyomja meg a gombokat tartalmazó panelen található
gombot.
780 kg

2. Amikor a tömeg megjelenik a kijelzőn, nyomja le hosszan

a gombokat tartalmazó panelen található gombot. A

kijelzett táratömeg elfogadásához nyomja meg a
gombot, vagy adja meg a kívánt táratömeget a gombokat

tartalmazó panelen, majd nyomja meg a gombot.
Tare ? (kg)
780

MEGJEGYZÉS!
A számok szerkesztés közben a menügombot
lenyomva törölhetők.

3. A rendszer ekkor a teher nettó tömegét mutatja, a tartály
tömege (tára) nélkül. A megjelenő érték negatív szám is
lehet.
T 0 kg

4. A tára nullázásához ismételje meg a fenti eljárást, és adjon
meg 0 (kg) értéket táraértékként.

Ha a tárázás be van kapcsolva, a kijelző bal szélén a T betű
látható.

A táraérték kijelentkezéskor, illetve a rendszer minden
újraindításakor nullázódik, például ha megnyomja a vészleállító
gombot.

A kijelzőn megjelenő további üzenetek
A kijelzőn az alábbi üzenetek is megjelenhetnek:
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Measur. timeout!

Lift forks!

Lower forks!

Ütközésérzékelő
Az ütközésérzékelővel ellátott targoncákon a rendszer figyeli a
sebességet. A sebesség hirtelen csökkenését a rendszer
különféle súlyosságú ütközésként értelmezi. A program öt előre
beállítható szinttel rendelkezik. Az öt szint bármelyikének
túllépése esetén az alábbi funkciók közül egy vagy több
aktiválódik:

1. Figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.
2. Aktiválódik a targonca kürtje, amely szaggatott hangjelzést

ad le.
3. Bekapcsolnak a targonca villogó fényei.
4. A targonca kijelentkezteti a kezelőt.
5. A targonca kijelentkezteti a vezetőt, és különleges kódot

igényel az újraindításhoz.

Szervizértesítés
Ha a targonca szervizelésre szorul, villáskulcs alakú ikon jelenik
meg a kijelzőn, és hangjelzés szólal meg. A szervizelési időköz
1 és 10 000 óra között állítható be. Az alapbeállítás 1000 óra.
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A targonca elindítása
1) Csatlakoztassa az akkucsatlakozót. Ellenőrizze, hogy a

vészleállító funkció kikapcsolt állapotban van-e.

2) Győződjön meg arról, hogy pedálok/vezérlők nincsenek
alkalmazva.

3) A villástargonca indítása a következő módok valamelyikén
történhet:

• Kód: Nyomja meg a gombot.
• Indítókulcs (opcionális): Fordítsa el a kulcsot.
• Smart Card (opcionális): Tartsa a kártyát a kijelző

alatti szimbólum fölé (a kártyaolvasóhoz), majd
nyomja meg az „OK” gombot.

Press On 1 2222
5682h

4) MEGJEGYZÉS!
A következő lépéseket (4., 5. és 6. lépést) csak
indítókóddal történő indítás esetén kell elvégezni
( ).

A kijelzőn a kezelő azonosítására vonatkozó kérés jelenik
meg. Adja meg aktuális felhasználószámát. A targonca
első bekapcsolásakor az „1”-es felhasználószám
használható. Ezt meg kell változtatni, hogy minden vezető
egyedi felhasználószámmal rendelkezzen.

User ID:
?

5) Megjelenik az „Enter code” (Írja be a kódot) üzenet. Adja
meg a felhasználói jelszavát. A targonca gyárilag beállított
jelszava: „2222”. Ezt meg kell változtatni, hogy minden
vezető egyedi jelszóval rendelkezzen.

Code:
????

6) A targonca ekkor készen áll a használatra.

Truck on C1
????

Vezetési útmutató
1. A targoncát a következőkben leírtak szerint indítsa el: A

targonca elindítása oldal 49.
2. Tartsa a jobb kezét a hidraulikus karok mellett és a bal

lábát a lábtartón (a bal szélső), így a bal oldali lábkapcsoló
lenyomott állapotban van. Tegye a jobb lábát a fékpedálra
(középen). Mindig tartózkodjon teljesen a targoncán belül,
hogy elkerülje a zúzódásos sérüléseket.

3. Ellenőrizze, hogy a targonca mozgatási üzemmódban
van-e (lásd: Szállítások oldal 74).
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4. Ha a bal lábát a bal oldali lábpedálra helyezi, kijelöli a
haladási irányt és megnyomja a sebességszabályozót, a
rendszer oldja a rögzítőféket. A rendszeren nincs
hagyományos, karos rögzítőfék.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a vezető haladás közben felemeli a bal lábát,
a targonca álló helyzetbe fékeződik (biztonsági
funkció).

5. A targonca elindul, amikor kiválasztásra került a haladási
irány és a gázpedál (a jobb szélső) aktiválásra kerül. Minél
jobban benyomja a gázpedált, annál nagyobb a sebesség.
A targoncát óvatosan kell elindítani és gyorsítani, a
hajtóegység és a szállított teher kímélés érdekében.
A kormányzás progresszív jellegű, azaz minél lassabban
halad a targonca, annál nagyobb szögben fordul el a
kormányzott kerék azonos kormánymozdulatra. A
kormánykerék szélsőségesen lassú mozgatása nem
befolyásolja a kormányzást.
Ha a targonca a villa irányába halad, és a vezető az
óramutató járásával megegyező irányba kormányoz, akkor
a targonca az óramutató járásával ellenkező irányba
fordul. Ha a targonca a villával ellentétes irányba halad, és
a vezető az óramutató járásával megegyező irányba
kormányoz, akkor a targonca is az óramutató járásával
megegyező irányba fordul.

VIGYÁZAT!
Ne kormányozza a targoncát kétujjas fogással,
azaz a kormánygombot ne a mutató- és
hüvelykujja közé fogva forgassa. Ha a targoncán
mini kormánykerék található, az üzemi balesetek
elkerülése érdekében a kezelő karjának a
kartámlán kell nyugodnia, a kormányzást pedig
tenyérben tartott kormánnyal kell végezni.
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VIGYÁZAT!
A targoncán 180 fokos kormányzás is lehet, ami
azt jelenti, hogy a kormánykerék akkor is tovább
fordítható, ha a kormányzott kerék már elérte
végső állásszögét. Ha a kormánykereket
ilyenkor ellentétes irányba kezdi forgatni, akkor a
kormányzott kerék azonnal megkezdi a
fordulást.

VIGYÁZAT!
A targoncán lehet 360 fokos kormányzás is, ami
azt jelenti, hogy a kormány elfordításakor a
haladási irány az eredetileg (gombbal)
kiválasztotthoz képest ellentétes lehet. A kijelzőn
szereplő kormánykerék-visszajelző mindig az
aktuális haladási irányt mutatja gyorsításkor.

6. A targonca fékezésének többféle módja van:
• A targonca automata fékezési funkcióval rendelkezik

(motorfék), ami akkor aktiválódik, ha a gázpedálon
csökken a nyomás. Ez biztosítja az egyenletes
fékezést és ez használandó a legtöbb esetben.

• A kívánt fékezési hatás elérése érdekében engedje
fel a gázpedált, válassza ki az ellentétes haladási
irányt és nyomja meg ismét a gázpedált (hátrameneti
fék).

• Engedje fel a gázpedált és nyomja le a fékpedált. Ez
csak akkor használandó, ha másik fék nem elérhető
(vészfékezés)

7. A bal lábát mindig tartsa a lábtartón, így a bal lábkapcsoló
lenyomásra kerül, míg a gázpedált, illetve a fékpedált a
jobb lábával működtesse.

8. A targonca egy olyan rendszerrel rendelkezik, ami az
energiát visszajuttatja az akkumulátorhoz, amikor a
motorfék aktiválásra kerül, a gázpedálon csökkenő
nyomás hatására. Az egyenletes haladás érdekében a
gázpedálon csak kisebb mozdulatokat végezzen.
A targoncák mindegyike 360°-os kormányzással készül.
Oldalirányú haladáskor az ülésoldali kormánykerék hatása
a kormányzott kerékre 90°-kal elfordul a következővel
összhangban: Hidraulikus funkciók oldal 17 (négyirányú
targonca). Ha ezzel egy időben a kormányzott kerék
gombját is megnyomja, a hajtott kerék automatikusan
igazodik a kormányzott kerék irányához. Mivel a targonca
csak egy hajtókerékkel rendelkezik, a hirtelen gyorsítás
vagy fékezés hatására megbillenhet. A targoncát éppen
ezért lassan kell elindítani és leállítani.

MEGJEGYZÉS!
Ha a hajtókerék és a kormányzott kerék nincs
egy irányba állítva, az UFW négyirányú targonca
váratlan elfordulást hajthat végre.

9. Ha a fő tápellátást vészhelyzet miatt meg kell szakítani:
Nyomja meg a vészleállító gombot, vagy húzza ki az
akkucsatlakozót.

A targonca kikapcsolása
1) Nyomja meg a gombot vagy fordítsa el a kulcsot.
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2) Ha a targonca várhatóan hosszú ideig használaton kívül
marad, húzza ki az akkumulátor csatlakozóját.

A targonca kijelzője a kijelentkezés után kikapcsol. A
billentyűzet használata esetén az LCD-kijelző ismét bekapcsol.
Ha 30 másodpercig nem nyom meg gombot, a kijelző ismét
kikapcsol.

MEGJEGYZÉS!
A VÉSZLEÁLLÍTÓT TILOS A TARGONCA
KIKAPCSOLÁSÁRA HASZNÁLNI.

Automatikus kijelentkezési szolgáltatással rendelkező
targoncák
Ha a targoncában működik automatikus kijelentkezési funkció,
akkor a targonca bizonyos ideig tartó állása után a rendszer
automatikusan leválasztja az áramforrást és kijelentkezteti a
vezetőt. Az alapértelmezett időtartam 5 perc, de az erre
jogosult szervizszakemberek 1 és 999 perc közötti értéket
állíthatnak be.

Normál vagy kúszó mód
Normál mód
A normál mód használata során nem jelenik meg ikon.

Kúszó mód
Lehetséges a kúszósebesség manuális aktiválása a műveletek
közben. A kúszósebesség alapesetben az előre beállított
maximális sebesség 40%-a. Ezt a beállítást az erre jogosult
szervizszakemberek megváltoztathatják.

Ezt a sebességet a 2-es numerikus
billentyű megnyomásával lehet
kiválasztani. A gomb BE/KI funkcióval
rendelkezik. A kúszósebesség aktiválása
esetén a kijelzőn egy teknős ikon jelenik
meg.

Sebességcsökkentővel felszerelt targoncák
Ha a sebességcsökkentővel felszerelt targoncák egy bizonyos
magasság (alapesetben 500 mm) fölé emelik terhüket,
kúszósebességre váltanak.
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Felelősség a teher iránt
A szállított teherért a targonca vezetője tartozik felelősséggel.
Nem állhat fenn a teher megbillenésének vagy lecsúszásának
kockázata a szállítás közben. A targonca vezetőjének joga és
kötelessége visszautasítani minden olyan teher szállítását, ami
nyilvánvaló biztonsági kockázatot rejt. A targonca maximális
terhelhetőségével kapcsolatban a terhelési korlát adatlemezéről
tájékozódhat.

Mások iránti felelősség
Úgy működtesse a targoncát, hogy ne álljon fenn baleset
kockázata. Senki nem haladhat el vagy állhat a megemelt
targoncavilla alatt, akár van teher a villán, akár nincs. A vezető
joga és felelőssége ezen irányelvek betartatása.

Maximális terhelés
A targonca maximális emelési kapacitását nem szabad túllépni
(ez az adat a villástargonca terhelési korlát adatlemezén
található). Ne feledje a súlypontnak az emelési kapacitásra
gyakorolt hatását. Gondosan ellenőrizze, hogy nem változott-e
meg a targonca emelési kapacitása egy extra felszerelés
rögzítése miatt.

Egy teher felvétele
A terhet mindig úgy vegye fel, hogy az oszlophoz a lehető
legközelebb nyugodjon.

VIGYÁZAT!
Ellenőrizze a teher súlypontjának elhelyezkedését.

VIGYÁZAT!
Ne haladjon a targoncával, ha a teher meg van
emelve.

Kezelési útmutató UFW modellekhez — D008453, B, HUN, ForTranslation



12   KOMISSIÓZÁS

54

Általános jellemzők
1) Az állást leengedett teherrel közelítse meg.

2) Emelje a terhet elég magasra ahhoz, hogy az állás vagy a
polc fölé érjen, majd haladjon az állás felé.

3) Ha a teher megfelelő pozícióba kerül, engedje rá a
rakásra.

4) Engedje le a villát annyira, hogy az ne tartsa a
terhet/raklapot, majd a rakástól történő hátrameneti
elindulás előtt győződjön meg arról, hogy senki sem
tartózkodik a targonca mögött.

5) Süllyessze a villát szállítási helyzetbe.

6) Amikor terhet vesz le egy rakásról, ezeket a műveleteket
fordított sorrendben kell végrehajtani.

Targoncák magasemelési funkcióval
1) Az állást leengedett teherrel közelítse meg.

2) Emelje a terhet elég magasra ahhoz, hogy az állás vagy a
polc fölé érjen, majd haladjon az állás felé.

3) Emelje az oszlopot a teher kifelé mozgatásához úgy, hogy
az közvetlenül a rakás vagy a polc fölé kerüljön.

4) Engedje le a villát, hogy az kiszabaduljon a teher alól.

5) Húzza vissza az oszlopot, majd tolatás előtt ellenőrizze,
nincs-e valaki a targonca mögött.

6) Süllyessze le a villát.

7) Amikor terhet vesz le egy rakásról, ezeket a műveleteket
fordított sorrendben kell végrehajtani.

Dönthető oszloppal ellátott targoncák
1) Közelítse meg az állást a teher leengedett helyzetében és

az oszlop visszafelé döntött állásában.

2) Állítsa az oszlopot függőleges helyzetbe. Emelje a terhet
elég magasra ahhoz, hogy az a rakás vagy a polc fölé
érjen.

3) Haladjon a rakás felé, majd engedje rá a terhet.

4) A villa egyszerűbben húzható ki, ha az oszlopot előre
dönti. Engedje le a villát, hogy az kiszabaduljon a teher
alól. Ellenőrizze, hogy a targonca mögötti terület szabad-e,
mielőtt tolatni kezdene az állás felől.

5) Süllyessze a villát utazási magasságba, majd döntse az
oszlopot, hogy a villa vízszintes helyzetbe kerüljön.

6) Az oszlopnak a legbelső helyzetben kell lennie
szállításhoz.

7) Amikor terhet vesz le egy rakásról, ezeket a műveleteket
fordított sorrendben kell végrehajtani.
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Napi karbantartás (minden műszak előtt)
Felelős: a villás targonca vezetője

VIGYÁZAT!
Az akkumulátoron, illetve annak közelében végzett
munka esetén a dohányzás és nyílt láng használata
tilos.

VIGYÁZAT!
Az akkumulátor cseréjekor, illetve ellenőrzésekor be
kell tartani a rakodási ergonómia kitételeit.

1) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorkábelek, az
érintkezők és a csatlakozók megfelelően csatlakoznak,
továbbá nem látható rajtuk károsodás.

2) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően
rögzül a rekeszében.

3) Ellenőrizze, hogy a targoncából nem szivárog-e olaj.

4) Ellenőrizze a szállítási móddal kapcsolatos jelzéseket és a
kürtöt a bekapcsolt targonca vezérlőinek aktiválásával.

5) Ellenőrizze a fő fékrendszer és a rögzítőfék által kifejtett
fékteljesítményt.

6) Ellenőrizze, hogy a kerekeken nincsenek-e sérülésre vagy
túlzott elhasználódásra utaló jelek.

7) Ellenőrizze, hogy nem szerepel hibaüzenet vagy
figyelmeztetés a targonca számítógépkijelzőjén.

8) Ellenőrizze az ujjakat védő biztonsági megoldások
épségét, valamint azt, hogy a védelem megfelelő
mértékben átlátszó.

FIGYELMEZTETÉS!
Fennáll a személyi sérüés veszélye, ha a
targonca kezelésekor nincs felszerelve az
ujjvédelem.

FIGYELMEZTETÉS!
Életveszélyes helyzetet okozhat, ha a kezelőt a
targoncát az ujjvédelem miatti elégtelen
láthatóság mellett vezeti.

VIGYÁZAT!
A napi karbantartás során észlelt hibákat
jelenteni kell a munkafelügyelőnek/felügyelőnek.
Lásd: A targoncavezető oldal 12.

9) Ellenőrizze a magasságmérő rendszer reflektorának
felületét.

10) Korláttal ellátott targoncák: ellenőrizze a korlátkapcsolókat.

Napi szerviz (minden műszak után)
Felelős: a villás targonca vezetője
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Az akkumulátor cseréje
1. Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét az akkumulátor

állapotjelzőjén.
2. Szükség esetén töltse fel az akkumulátort. Az

akkumulátort a gyártója által megadott ajánlásoknak
megfelelően kell feltölteni. Csak teljesen automata
töltőegységek használhatók.
A töltési eljárásra vonatkozóan lásd: Az akkumulátor
cseréje oldal 32.

Sérülés észlelése esetén
Bármilyen sérülésre utaló jelet jelenteni kell a felügyelőnek.

Heti felülvizsgálat
Felelős: a villás targonca vezetője

1) Tisztítsa meg az akkumulátort, lásd az akkumulátor
gyártójának karbantartási útmutatóját.

2) A hidraulikus rendszer olajszintjének ellenőrzéséhez
nyomja az összes hidraulikahengert azok végállásába.
Ezután ellenőrizze, hogy az emelőkocsi anélkül eléri-e a
maximális emelési magasságot, hogy a szivattyú levegőt
szívna be.

3) Ellenőrizze, hogy nem váltak-e le a kerekek -
futófelület/agy.

4) A targonca külsejét tisztán kell tartani. Porszívózza ki, és
törölje át a vezetőfülkét nedves ruhával. Az elektromos
paneleket és a nyomtatott áramköröket mindig meg kell

védeni a folyadékoktól. A gyári garancia nem terjed ki a
targonca azon meghibásodásaira, amelyek oka az
elektromos alkatrészekkel érintkező folyadék.

5) Kézzel ellenőrizze, hogy a következő csavarok
megfelelően meg vannak-e húzva:

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a csavarok bármelyike nincs meghúzva,
azonnal lépjen kapcsolatba hivatalos
szervizszakemberrel, hogy a hibát
megszüntesse a targonca használatba vétele
előtt.
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Ábra 23. UFW

A. Az emelőkocsi biztonsági
csavarjai a karosszérián   

B. A villavédő biztonsági
csavarjai a köztes
oszlopon   

Megelőző karbantartás
MEGJEGYZÉS!
A megelőző karbantartást körültekintően kiválasztott
és képzett szakembereknek kell végrehajtaniuk, akik
széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek a targonca
funkcióiról és karbantartásáról.

Targoncába fektetett beruházásának legjobb kihasználása
érdekében javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a saját
szervizvállalatával, és kössön megelőző jellegű karbantartásra
vonatkozó szervizmegállapodást.
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Szervizelést végző személyzet
MEGJEGYZÉS!
A szervizelést és a karbantartást körültekintően
kiválasztott, képzett szakembereknek kell
végrehajtaniuk, akik széles körű tapasztalatokkal
rendelkeznek a targonca funkcióiról és
karbantartásáról.

Targoncába fektetett beruházásának legjobb kihasználása
érdekében javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a saját
szervizvállalatával, és kössön folyamatos karbantartásra
vonatkozó szervizmegállapodást.

Biztonsági útmutatás a karbantartáshoz
Munkavégzés magasban
Magasban történő munkavégzéskor tartsa be a vonatkozó helyi
biztonsági előírásokat.

Óvintézkedések a javítás során
A targonca szervizelése során a balesetek elkerüléséhez
kiemelt figyelmet kell szentelni a az óvintézkedések
végrehajtásának.

• FIGYELMEZTETÉS!
A targonca karbantartásának megkezdése előtt
ki kell húzni az akkumulátor csatlakozóját.

• A hibaelhárítás megkezdése előtt győződjön meg arról,
hogy a meghajtott kerék nem érintkezik a talajjal. Fatuskók
használatával ékelje ki a targoncát.

• A zúzódásos balesetek elkerülése érdekében az
akkumulátor csatlakozóját minden esetben ki kell húzni, ha
az oszlopon és a hidraulikus egységen, illetve azok körül
végez karbantartást.

• A hidraulikarendszer részeinek szétszerelésekor a
rendszer nem állhat nyomás alatt, azaz a szivattyút ki kell
kapcsolni, a villát le kell ereszteni.

• A csiszolási munkák során az akkumulátort mindig védeni
kell.

• Biztosítékcsere előtt meg kell várni a vezérlőegységek
teljes kisülését. (Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, és
a biztosítékcsere előtt várjon két percet, ellenkező esetben
elektromos ív jöhet létre.)

• A gázrugók eltávolítása során különleges körültekintéssel
kell eljárni.

Karbantartási időközök
Ajánlott csereidőközök

MEGJEGYZÉS!
A megfelelő működés garantálásához kizárólag
eredeti cserealkatrészt használjon.
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• A hidraulikaolaj szűrőjét és a légszűrőt 1000
üzemóránként, de legkésőbb évente ajánlatos cserélni.

• A hidraulikaolajat 3000 üzemóránként, de legkésőbb
háromévente ajánlott cserélni.

• A környezetbarát/élelmiszeripari besorolású
hidraulikaolajat 1000 üzemóránként, de legkésőbb évente
kell cserélni.

• A sebességváltó olaját 3000 üzemóránként, de legkésőbb
háromévente ajánlott cserélni.

• A tömlőket 5 évente ajánlatos cserélni, mivel ennyi idő
alatt anyaguk elöregedhet.

Kenési táblázat (UFW)
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Ábra 24. Kenési diagram, UFW emelőkocsi

Hely Kenési pontok

1 Előtéttengely

2 Emelőkocsi és villa csúszófelületei

3 Támgörgők

4 Villaszerelvény csapágyazása

Fülke kenésének sematikus ábrája (opcionális)
Az ajtópánt, a tető, a fűtőberendezés, valamint a zár kenését
minden rutinszervizeléskor végre kell hajtani.

Ábra 25. A fülke kenési diagramja

1. Ajtópánt   
2. Tetőpánt   

3. Fűtőberendezés pántja   
4. Zár   
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Kenési táblázat jelmagyarázata
Jel Magyarázat Jel Magyarázat

Hidraulikaolaj Hidraulikaolaj,
olajszűrő és légszűrő,
csere

Sebességváltó-olaj Sebességváltó-olaj,
csere

Zsír Olajszűrő és
légszűrő, csere

Lánckenő spray/olaj Csak hűtőházban
használható változat

A jelek általános jellemzői:

„Nincs feltöltve” jel, ellenőrizze a kenést.

„Feltöltve” jel – csere.

UFW

Hel
y

Kenési pontok

A Oszlopprofil gördülési és csúszási felületei

B Az önbeálló és a kormányzott kerekek csapágyazása *)

C Akkumulátorzár, csúszási felületek és rugók

D Oszlopmozgató és -döntő hengerek

E Oszlopcsapágy, támasztógörgők

Táblázat 5. Kenési pontok

UFW

Hel
y

Kenési pontok

F Lánckerék

G Emelőláncok, az oszlop összes emelőlánca, magasságmérő
lánc

H Kerékjáratok, rugók

I Oldalsínek

J Hidraulikaolaj-tartály

K Vezetőgyűrű, torziós gyűrű csapágya

L Sebességváltó

*) A kormányzott kereket 45° fokban el kell fordítani, hogy
hozzá lehessen férni a zsírzófejhez.

MEGJEGYZÉS!
A gép valamennyi torziós rugóját minden egyes
szervizelés során kenni kell.

Biztosítékok
MEGJEGYZÉS!
Az olvadóbiztosíték cseréjekor le kell választani az
akkumulátorcsatlakozót.

Az F2, az F3 és az F19 biztosíték a vezetőülés alatt található.
Minden egyéb biztosíték a műszerpanel alatt helyezkedik el.
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Megjelölés (A) Feladat

F2* 300 TMC biztosítéka

F3* 300 PMC biztosítéka

F6 10 B+ 3; hidraulikaszelepek; ventilátorok; DC/DC
átalakító; elektromosan állítható padló;
kamera

F7 10 B+ 4; fűtött ülés; világítás; teherviselő kerék
fékje; rádió

F8 5 Ventilátormotor

F9 10 ATC

F10 5 ATC ref

F12 10 TMC/PMC áramkörök tápellátása

F14 5 Vészleállító áramkörök

F17 5 Fényszóró

F18 5 EPS áramkör tápellátása, vészfék

F19 30 EPS biztosítéka

F23 5 LCD-fűtés (csak hűtőházban használható
változat)

*A cserét elismert szervizszakembernek kell végrehajtania.

Megjelölés (A) Feladat

F13* 80 Hűtőházi fülke fő tápellátása

F15 5 Rádió és belső fülkevilágítás

F21 35 Tápellátás, akkumulátorcserélő rendszer

F22 5 Áramkör tápellátása, akkumulátorcserélő
rendszer

F25 15 DC/DC átalakító, fülkefűtés

F26 5 A fülkefűtés feszültségének ellenőrzése

*A cserét elismert szervizszakembernek kell végrehajtania.

Táblázat 6. Külön rendelhető kiegészítések

Szervizelés, típus és gyakoriság
Általános jellemzők
A felülvizsgálat előtt teljes működési tesztet kell végezni. A
hibás funkciókat a felülvizsgálat előtt meg kell javítani.

Szervizelési időközök
A szervizelést rendszeresen kell végezni, normál mértékű
targoncahasználat esetén évente, illetve 1000 üzemóránként.
Az ütemezett szervizelés többek között tesztvezetést,
funkcionális teszteket, illetve szűrő- és olajcserét foglal
magában.
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MEGJEGYZÉS!
A nagy igénybevételt jelentő és/vagy poros
környezetben, illetve túl párás vagy maró hatású
levegő esetén a karbantartást gyakrabban ajánlott
elvégezni. A karbantartások közötti időszakot
csökkentse felére (vagy harmadára).

Első szerviz (200 üzemóra)
Az első szerviz során cserélni kell a sebességváltó olaját és a
hidraulikaolaj szűrőjét. Ellenőrizni kell az oszlop holtjátékát, és
szükség esetén be kell állítani azt, illetve kenni kell az oszlopot.

Szervizelési pontok, UFW
Az ütemezett felülvizsgálatok során az alábbi teendőket kell
elvégezni:

X Kötelező

O Nem kötelező

Karosszéria

Leírás Szerviz

Jelzések/feliratok X

Fedelek és panelek X

Felső védőkeret X

Akkumulátorütköző, zár, görgők X

Gumiszőnyeg X

Karosszéria

Leírás Szerviz

Karosszéria X

Kenés X

Vezetőülés X

Önbeállító kerék/kormányzott kerék X

Mikrokapcsoló X

Szín X

Ujjvédelem X

Stabilizálófülek X

A gép alaplemeze X

Hajtóegység

Leírás Szerviz

Sebességváltó X

Hajtómotor X

Hajtott kerék X

Hajtótengely X

Sebességváltó-olaj szintje X
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Oszloprendszer

Leírás Szerviz

Emelőláncok X

Villa, emelőkocsi X

Csapágyak/görgők X

Kenés X

Oszlopprofil X

Tolóoszlop X

Villazárolás X

Kormányzás

Leírás Szerviz

Szervomotor X

Kormányszervó X

Kormánykerék/kormánykerék-érzékelő X

Kormánymű-sebességváltó X

Siklócsapágy X

Hidraulikarendszer

Leírás Szerviz

Hidraulikaolaj szintje X

Tömlők X

Hidraulikarendszer

Leírás Szerviz

Tengelykapcsoló X

Szivattyúmotor X

Hidraulikaszivattyú X

Elzárószelep, elosztószelep X

Emelőhengerek

Leírás Szerviz

Hengerek X

Elektromos rendszer

Leírás Szerviz

Kábelek, kapcsolók X

Védőkapcsolók X

Akkumulátor X

Hajtómotor-vezérlők X

Kürt X

Sebességszabályozó X

Fékpedál X

Szintválasztó O

Oszlopérzékelő/kapcsoló X

Kezelési útmutató UFW modellekhez — D008453, B, HUN, ForTranslation



SZERVIZELÉS ÉS KARBANTARTÁS   14

65

Elektromos rendszer

Leírás Szerviz

Biztosítékok X

Akkumulátorcsatlakozó X

Videokamera O

Hűtőventilátor X

Targonca számítógépe X

Vészleállító X

Emelőkapcsoló O

Bal lábkapcsoló X

Üzemóra-számláló X

Vezetői jelenlét érzékelője X

Akkumulátor-állapotjelző lámpa X

indítókulcs O

Figyelmeztető lámpa X

Tömegkijelző rendszer X

Fékrendszer

Leírás Szerviz

Fékezési funkció X

Rögzítőfék X

Féktárcsa X

Fogyóeszközök
A targonca szervizeléséhez és karbantartásához csak az
UniCarriers által jóváhagyott fogyóeszközök (olajok, zsírok,
kenőanyagok stb.) használhatók. Lásd: UniCarriers eredeti
cserealkatrészek

Karbantartási útmutató
Eredeti cserealkatrészek
UniCarriers eredeti cserealkatrészek
Az UniCarriers által ígért megbízhatóság érdekében
ragaszkodjon eredeti UniCarriers cserealkatrészek
használatához. Kizárólag eredeti UniCarriers cserealkatrészek
használata esetén szavatolható a megfelelő működés, a
hosszú élettartam és a jótállás érvényesítésére vonatkozó jog.

Alapvető hibaelhárítás
Amennyiben a targonca az alábbi táblázatban leírt műveletek
elvégzése után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a
szervizcég. A további műveleteket kizárólag szakképzett
szerviztechnikusok végezhetik. Ha a vezető kijelzőjén
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valamilyen hibakód jelenik meg, erről tájékoztatni kell a
szervizcég.

A targonca
állapota

Lehetséges ok Eljárás

A targonca nem
indul

Nincs bedugva az
akkumulátor
csatlakozója.

Dugja be az
akkumulátor
csatlakozóját.

A vezető megnyomta a
vészleállító gombját

Húzza fel a vészleállító
gombját

Az akkumulátor
töltöttsége túl alacsony.

Töltse fel az
akkumulátort.

A biztosíték kiégett. Cserélje ki a kiégett
biztosítékot.

Az indítókulcs „0”
állásban van, vagy
elmaradt a
bejelentkezés a
rendszerbe.

Fordítsa az indítókulcsot
„I” állásba, vagy írja be a
megfelelő kezelői
azonosítót és jelszót.

A targonca nem
vezethető.

A targonca nem áll
készen a használatra.

Hajtsa végre „A
targonca nem működik”
részben leírt összes
műveletet.

A vezető nem nyomta le
a bal oldali pedált.

Nyomja le a bal oldali
pedált.

A hajtórendszer
biztosítéka kiégett.

Cserélje ki a
hajtórendszer kiégett
biztosítékát.

A targonca
állapota

Lehetséges ok Eljárás

A targonca nem
emeli fel a
terhet.

A targonca nem áll
készen a használatra.

Hajtsa végre „A
targonca nem működik”
részben leírt összes
műveletet.

Alacsony a
hidraulikaolaj szintje.

Ellenőrizze az olaj
szintjét, és szükség
esetén töltsön utána
olajat.

Az akkumulátor
töltöttsége nem éri el a
20%-ot.

Töltse fel az
akkumulátort.

A szivattyú biztosítéka
kiégett.

Cserélje ki a szivattyú
kiégett biztosítékát.

A teher túl nehéz. Csökkentse a terhet. A
maximális
terhelhetőséggel
kapcsolatban az adott
targonca terhelhetőségi
határértékét tartalmazó
adatlemezről
tájékozódhat.

A vezetőülés kapcsolója
nincs aktiválva.

A karok használatakor
üljön a vezetőülésben.
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A panelek szét- és összeszerelése
A motor burkolatának le- és felszerelése
1) Állítsa be úgy az ülést, hogy az a leghátsó pozíciójában

rögzüljön. Ha a lábtartó lemez állítható, akkor középső
helyzetbe kell állítani.

2) Vegye le a motor burkolatát (A): fogja meg, és óvatosan
húzza felfelé.

3) A visszaszereléshez végezze el a fenti műveleteket
fordított sorrendben.

Ábra 26. Panelek

Az elülső burkolat szét- és összeszerelése
1) Mozdítsa az oszlopot egy kicsit előrébb.
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2) Lazítsa meg a csavart (1. tétel). Tekintse meg a
műszerpanelt (f) bemutató ábrát: Panelek oldal 67. A
csavart nem kell teljesen kivenni.

3) Emelje fel a műszerpanelt, és rögzítse a támasztórúddal.

4) Vegye ki a lábtartó lemezt (ha a lábtartó lemez állítható,
akkor állítsa a legalsó helyzetbe). A midi kormánykerékkel
rendelkező targoncákon el kell távolítani a midi
kormánykerék burkolatát (G) (2 csavar).

MEGJEGYZÉS!
A burkolatot tépőzár is rögzíti (4. tétel).

5) Ragadja meg az elülső burkolatot, emelje meg, majd
vegye le.

6) A burkolatot a műveleteket fordított sorrendben elvégezve
helyezheti vissza.

Az akkumulátorrekesznek támaszkodó panel le- és
felszerelése
1) Vegye le a motor burkolatát, lásd: A motor burkolatának le-

és felszerelése oldal 67.

2) Vegye ki a vezetőülés lemezét rögzítő két csavart, és
hajtsa ki a lemezt.

3) Nyissa ki a műszerpanelt, és rögzítse azt a
támasztórúddal. Lásd: Az elülső burkolat szét- és
összeszerelése oldal 67.

4) Vegye le az elülső burkolatot (B).

5) Vegye le a hátsó burkolatot (D), majd a kábelvédő idomot
(E).

6) Húzza ki vagy gördítse ki az akkumulátort (annak típusától
függően).

7) Fogó használatával nyomja össze a kapcsokat (2-es tétel,
6 db), és nyomja ki azokat.

8) Fogja meg a panelt (C) (lásd: Panelek oldal 67), majd
emelje fel és vegye le azt.

9) Az alkatrészeket a műveleteket fordított sorrendben
elvégezve helyezheti vissza.

A hátsó burkolat és a kábelvédő idom le- és felszerelése
A hátsó burkolatot az alján elhelyezett tépőzár tartja a helyén.

1) Nyissa ki a műszerpanelt, és rögzítse azt a
támasztórúddal.

2) Válassza le a tépőzárat, és emelje fel a hátsó burkolatot
(D).

3) Szükség esetén lazítsa meg a kábelvédő idomot (E)
rögzítő két csavart (3-as tétel). A csavarokat nem kell
teljesen kivenni.

4) Húzza fel a kábelvédő idomot, hogy az leváljon a
rögzítéséről.

5) A visszaszereléshez végezze el a fenti műveleteket
fordított sorrendben.
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A kerekek le- és felszerelése
A kerékcserével kapcsolatos biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS!
Biztonsági okok miatt az UniCarriers azt javasolja,
hogy a kerékcserét mindig hivatalos
szervizmunkatárs végezze.

FIGYELMEZTETÉS!
Az optimális teljesítmény elérése és a garancia
érvényességének megőrzése érdekében csak eredeti
UniCarriers cserealkatrészt használjon! Egyéb
esetben az UniCarriers nem tudja garantálni a jármű
stabilitását és a fékezési funkciót.

FIGYELMEZTETÉS!
Járjon el gondosan a targonca emelése és
kitámasztása során, mivel fennáll a zúzódásos
sérülés veszélye.

A kormányzott kerekek leszerelése (UFW)

FIGYELMEZTETÉS!
A kormányzott kerekek le- és felszerelését biztonsági
okokból kizárólag erre feljogosított szervizszakember
végezheti.

1) Emelje fel a kormányzott kereket, és támassza alá a
targoncát teherviselő elemekkel.

FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg arról, hogy a targonca a
munkavégzés során nem mozdulhat meg.

2) Húzza ki az akkumulátordugaszt.

3) Csavarja ki a hidraulikus munkahengernek a kormányzott
kerék mellett található csavarjait.

4) Válassza le az elektromos fék kábeleit a kormányzott
kerék melletti csatlakozónál.

5) Csavarja ki a terpeszláb tetején lévő csavarokat.

6) Emelje fel a targoncát a kerékegységről.

7) Csavarozza ki a véghelyzet-érzékelők lemezének
csavarjait.

8) Vegye le az elektromos fék kábelsaruit.

VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, nem sérültek-e a kábelek.

9) Szerelje le a tengelyrögzítést.

10) Csúszókalapácsot ráillesztve ütögesse ki a keréktengelyt.

11) Csavarja ki az elektromos fék tartócsavarjait 7-es
imbuszkulccsal.

12) Vegye le a kerekeket a kerékvilláról, és görgesse ki őket.
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A kormányzott kerekek felszerelése (UFW)
1) Görgesse a kerékegységet a kerékvillába, majd rögzítse.

2) Csatlakoztassa a szervizkábeleket a fék oldásához.

3) Az akkumulátor csatlakozódugóját csatlakoztatva helyezze
áram alá a targoncát.

4) Jelentkezzen be a targonca számítógépébe (ATC), és
válassza a Auth. service » Tests & calib. » Drive menu »
Brake tests » Load wheel br. menüpontot.

5) Oldja a féket a szervizkábelek segítségével.

6) Csavarja be az elektromos fék tartócsavarjait (oldalanként
nyolcat) 7-es imbuszkulccsal.

7) Helyezze be a keréktengelyt.

8) Szerelje vissza a tengelyrögzítést.

9) Helyezze vissza az elektromos fék kábelsaruit.

VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, nem sérültek-e a kábelek.

10) Rögzítse a véghelyzet-érzékelők lemezét.

11) Válassza le a szervizkábeleket.

12) Húzza ki az akkumulátordugaszt.

13) FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázzon, hogy a targonca leeresztésekor
össze ne zúzza a testrészeit!

Engedje le a targoncát a kerékegységre.

14) Húzza meg a terpeszláb tetején lévő csavarokat (8 db).

15) Csatlakoztassa az elektromos fék kábeleit.

16) Csatlakoztassa a kormányzott kerék hidraulikus
munkahengerét.

17) Csatlakoztassa az akkucsatlakozót.

Az önbeálló kerék le- és felszerelése (UFW)
1) Csavarja ki a védőburkolat csavarjait, és vegye le a

védőburkolatot.

2) Fordítsa el a biztosító alátét füleit a biztosító anyával
ellentétes irányba.

3) Távolítsa el a biztosító anyát és a biztosító alátétet.

4) Csavarja ki a zárólemez rögzítőcsavarjait, majd távolítsa el
őket.

5) Húzza ki a tengelyt.

6) Vegye ki a régi kereket a teherviselő kerék kerékvillájából
a golyóscsapágyakkal és az alátétekkel együtt.

7) A felszerelés ugyanezen folyamat fordítottja.

Nyomaték
Húzza meg a zárólemez és a védőburkolat
csavarjait 24 Nm nyomatékkal.
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MEGJEGYZÉS!
Kerékcsere esetén a biztosító alátétet is cserélni
kell.

A hajtott kerék le- és felszerelése
Ha a hajtott kerék átmérője 320 mm alá csökken, ki kell
cserélni.

1) Csavarja ki a csavarokat, és nyissa ki a hátsó burkolatot.

2) Lazítsa meg a hajtott kerék anyáit.

3) Emelje meg úgy a targoncát, hogy a hajtott kerék
elemelkedjen a talajtól. Fatuskók használatával támassza
alá.

FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg arról, hogy a targonca a
munkavégzés során nem mozdulhat meg.

4) Vegye le a hajtott kereket.

5) A visszaszerelést a fentiek fordított sorrendben történő
végzésével hajtsa végre.

Nyomaték
A hajtott kerék anyáit 150 Nm nyomatékkal kell
meghúzni.

Az oszloprendszer eltávolítása és felszerelése
FIGYELMEZTETÉS!
Az oszloprendszer le- és felszerelését biztonsági
okokból kizárólag erre feljogosított szervizszakember
végezheti.
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A targonca vezetőjének jogai és
kötelességei
A vezető joga és kötelessége visszautasítani a targonca
vezetését, az alábbi esetekben:

• A targonca nyilvánvaló biztonsági kockázatot jelent.
• A teher nyilvánvaló biztonsági kockázatot jelent.
• Ha a targonca javítása, módosítása vagy beállítása a

felügyelő jóváhagyása nélkül történt.
• Ha a targoncavezető fizikai vagy mentális állapota olyan,

hogy az biztonsági kockázatot jelent.

A vezető joga:

• megakadályozni, hogy illetéktelen személyek használják a
targoncát, amelyért ő felel. Illetéktelen személynek számít
az, aki nem kapott engedélyt a felügyelőtől, illetve az, aki
nem részesült a megfelelő képzésben.

• megakadályozni, hogy valaki a megemelt emelőkocsi alá
menjen vagy álljon, akár van rajta teher, akár nincs.

FIGYELMEZTETÉS!
Legyen nagyon óvatos a gépházban, és figyeljen a
forró felületekre és egyéb veszélyforrásokra.

Ki- és beszállás
Legyen körültekintő be- és kiszálláskor. Ha van, használja a
fogantyút, és vegye figyelembe a magasságkülönbséget a
padló és a targonca között.

FIGYELMEZTETÉS!
Tilos felmászni a targoncára.

A targonca vezetése
Közterületeken való haladás
A targonca nem vezethető magánterületen kívüli közúton.

A járművek közötti távolság
Ne feledje, hogy az Ön előtt haladó jármű hirtelen megállhat.
Tartson ésszerű távolságot. Ne feledje, hogy a villán lévő
bármilyen teher hatással van a féktávolságra.

Beszorulás veszélye
FIGYELMEZTETÉS!
Mindig legyen óvatos a targonca használata során,
és kerülje az olyan helyzeteket, amikor a vezető és
az egyéb személyek beszorulhatnak.

Utasok
A targoncán nem utazhatnak utasok, kivéve, ha a targoncán ez
külön fel van tüntetve.
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Magasemelő oszlop
FIGYELMEZTETÉS!
A magasemelési funkció használata előtt győződjön
meg arról, hogy sem Ön, sem más nem szorulhat az
oszlop és a targonca más részei közé.

Szabad magasság
Ne feledje, hogy a targonca nem használható olyan helyen,
ahol egy nyílás szabad magassága kisebb, mint a vezetőfülke,
a teher vagy az oszlop magassága.

A targonca egy ipari liftben
A targonca csak akkor vezethető egy ipari liftbe, ha ez
jóváhagyásra kerül. Győződjön meg arról, hogy az ipari liftek
kapacitását soha nem lépi túl (a targonca teljes tömege a
vezetővel együtt nem haladhatja meg a lift teherbírását). A
vezetőnek képesnek kell lennie kijutni. Úgy álljon a lift
belsejébe, hogy a vezető az ajtó mellett van. Soha ne helyezze
a targoncát vagy terhet az ipari lift kockázatos zónáiba.
Győződjön meg arról, hogy a targonca fékeit alkalmazza,
mielőtt az ipari lift elindulna.

Padlóterhelés
Gondosan ellenőrizze a maximális padlóterhelésre és a
maximális keréknyomásra vonatkozó figyelmeztetéseket és
egyéb szabályokat, és ezeket soha ne lépje túl. A targonca
össztömegére vonatkozó adatok szerepelnek a targonca
adatlemezén.

Jelzés
A figyelem felhívására használja a jelzőkürtöt.

Csökkent látási viszonyok
Lassítson, amikor kereszteződésekhez vagy olyan helyekhez
ér, ahol csökken a belátott terület. Kerülje a villákkal egy
irányba való haladást, mivel az Ön előtt lévő teher miatt kisebb
területet lát be. Ha nem látja be jól a területet, kérje egy
kollégája segítségét.

A munka megkönnyítése és a targoncából nyíló kilátás javítása
érdekében a targonca visszapillantó tükörrel rendelkezik, illetve
kamerarendszerrel szerelhető fel.

MEGJEGYZÉS!
A targoncára szerelt tartozékok korlátozhatják a
látóteret.
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Szállítások

Ábra 27. Szállítási helyzet, négyirányú targonca

Normál haladás közbe a targonca szállítási helyzetét kell
alkalmazni. Tilos a megemelt villával kivéve polcról vagy polcra
rakodás közbeni emelés vagy süllyesztés közben stb., illetve ha
a teher szállítása.

Kinyúló targoncák
Az oszlopnak a legbelső – a vezetőhöz legközelebbi –
helyzetben kell lennie.

Döntés
Az oszlopnak némileg hátrafelé (a vezető felé) döntött állásban
kell lennie.

Ha lehetséges, terhek szállításakor a targoncával a villákkal
ellentétes irányban kell haladni. Ez biztosítja, hogy a vezető
jobban kilát megemelt teher szállítása során, és a targoncával
egyszerűbbé válik a manőverezés. A villák irányában való
haladáskor a targonca érzékeny az éles kanyarodásokra.
(Gondoljon egy tolató autóra.) Csak olyan targoncát vezessen,
amelynek burkolatai és rekeszei zárt állapotban rögzítve
vannak.

Sebesség
A sebességet a padlófeltételeknek, a beláthatóságnak és az
üzembiztonságnak megfelelően válassza meg. Kerülje a
hirtelen gyorsítást, fékezést és a nagy sebességű kanyarodást,
ilyenkor ugyanis fennáll a borulás vagy a teher leesésének
kockázata.

Vezetési tér
Győződjön meg arról, hogy megfelelő tér áll a targonca
rendelkezésére - a vezetőnek és a tehernek egyaránt - a
keskeny folyosókon. A szűk ajtónyílásokat, ahol nem
lehetséges a kétirányú közlekedés, a nyílás közepén kell
megközelíteni. Ne feledje, hogy a targonca hátsó felének
nagyobb hely kell kanyarodáskor. Kövesse a vezetési területen
megjelölt targonca-ösvényeket. Ha a targoncában van bal oldali
lábkapcsoló, tartsa rajta a bal lábát, így a lába a targonca
haladásakor biztosan a burkolat által védett helyen marad.
Mindig tartózkodjon teljesen a targoncán belül, hogy elkerülje a
zúzódásos sérüléseket.
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FIGYELMEZTETÉS!
Tilos a padlón található bármilyen tárgy félretolása a
targonca karosszériájával.

Kockázati zónák
Ne vezesse a targoncát rakodóterek, függőfolyosók stb.
szélére, ahol fennáll a targonca leesésének veszélye. Legyen
óvatos, ha színkódolt kockázati zónák közelében vezet.

Felborulás
Ha a targonca felborul, tartsa a kormánykereket vagy egy
fogantyút. Ne ugorjon le!

Targoncák másik jármű teherplatóján vagy
függőfolyosóján
Mielőtt a targoncát kivezetné egy rakodótérből egy kamion vagy
vagon platójára, mindig ellenőrizze a függőfolyosó maximális
terhelési kapacitását. Olyan eszközök is szükségesek, amelyek
megakadályozzák a függőfolyosó megcsúszását. Ne feledje
mindig ellenőrizni az olyan járművek maximális teherbírását,
amelyekre fel kíván hajtani. Az olyan járműveket, amelyekre a
targoncával ráhajt, külön eszközök (pl. ékek) használatával is
rögzíteni kell. A targonca össztömegére vonatkozó információk
szerepelnek a targonca adatlemezén.

Lejtőn haladás iránya
Négyirányú targonca
A targonca haladásakor a villa rendszerint az emelkedő teteje
felé mutat, a teher le van engedve, az oszlop pedig meg van
döntve a vezető felé – lásd az ábrát: Normál haladás lejtőn
oldal 75.

Ábra 28. Normál haladás lejtőn

Oldalirányú haladáskor a targonca rendszerint abba az irányba
halad, amerre a vezető néz – lásd az ábrát: Oldalirányú
haladás lejtőn oldal 76.
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Ábra 29. Oldalirányú haladás lejtőn

FIGYELMEZTETÉS!
Vezessen különösen körültekintően, ha a targoncával
emelkedőn oldalirányban halad, mivel ez kihat a
jármű viselkedésére fékezéskor és kormányzáskor.
Mindig igyekezzen állandó sebességet tartani. Lejtőn
lefelé haladva válasszon alacsony sebességet.

Kerülje az emelkedőn történő megállást, mert nehézséget
okozhat az újbóli elindulás. Ha elkerülhetetlen a megállás az
emelkedőn, biztonságosabb lehet, ha visszatér a vízszintes
részre, és onnan indul el újra felfelé.

Hosszú rakomány mozgatásakor győződjön meg arról, hogy a
teher vége sem érintkezik a talajjal.

Vigyázat!
A targonca működtetésekor mindig figyeljen a környezetében
lévő személyekre.

Sebesség (UFW)

Vezetési
útmutató

Feltételek Maximális
sebesség

13 km/h

Terhelés < 1500 kg 11,3 km/h

Terhelés > 1500 kg 8 km/h
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Vezetési
útmutató

Feltételek Maximális
sebesség

Magasemelési funkció
alaphelyzetben

6 km/h

Magasemelési funkció nem
alaphelyzetben

4 km/h

Magasemelési funkció
alaphelyzetben

9,6 km/h

Magasemelési funkció nem
alaphelyzetben

4 km/h

Egyéb korlátozások érvényesek minden vezetési irányban:

• Ha a kormányzott kerék nem 0 vagy 90 fokos állásban
van, a maximális sebesség 4,2 km/h.

• Ha a sebesség nagyobb, min 4 km/h, a kormányzott kerék
nem forgatható el.

Szállítási biztonság
A targoncát szállítás közben a meghatározott rögzítési
pontoknál rögzíteni kell. A targonca szíjak segítségével is
rögzíthető. Az elgurulás és elcsúszás megelőzése érdekében a
karosszériát minden oldalról ki kell ékelni.

Ábra 30. Szállítási biztonság – UFW

Ha az oszlop magassága miatt a targonca szállítása nem
biztonságos, az oszlopot le kell szerelni, és külön kell szállítani
a következő ábrának megfelelően: Szállítási biztonság –
oszlop, UFW oldal 78. Az emelőkocsit külön kell szállítani a
következő ábrának megfelelően: Szállítási biztonság –
emelőkocsi, UFW oldal 78.

VIGYÁZAT!
Legyen körültekintő, hogy a targonca egyetlen eleme
se sérüljön meg a szíjak meghúzásakor.
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Ábra 31. Szállítási biztonság – oszlop, UFW

Ábra 32. Szállítási biztonság – emelőkocsi, UFW

A villaszárak mozgatása (UFW)
Lásd az E kezelőszervet a következő táblázatban: Vezérlési
funkciók oldal 18.

Manuális villaterpesz – opcionális, UFW

Ha a villa olyan helyzetben van, ahol a zárópecek a gém egy
furatában van, a pecket ez emelőszem segítségével ki kell
emelni, hogy a villa mozgatható legyen.
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VIGYÁZAT!
Ne mozgassa a villát olyan helyzetbe, ahol a
középponttól mért távolságok eltérőek.

Ábra 33. Manuális villaterpesz – opcionális, UFW

Normál működtetési feltételek
A komissiózást szilárd, tiszta és vízszintes talajon , függőleges
oszloppal és vízszintes villákkal kell végrehajtani.

Kivételes működési feltételek
Amikor a működtetési feltételek eltérnek a fentiekben
részletezett normál feltételektől, a következő lépéseket kell
végrehajtani:

• Ha a működési feltételek állandó jellegűek, meg kell
állapodni a felügyelő hatósággal vagy más érintett felekkel.

• Ha a működési feltételek időszakos jellegűek, hozzon
megfelelő intézkedéseket: használjon nagyobb targoncát
vagy csökkentse kellő mértékben a terhelést.

Veszélyes környezetben való munkavégzés
Az olyan targoncát, amely tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve
egyéb más nagy kockázatú területen dolgozik, külön fel kell
készíteni erre a célra.

FIGYELMEZTETÉS!
A targoncák normál esetben nincsenek ilyen
helyzetekre felkészítve.

Parkolás
A targoncát nem szabad felügyelet nélkül hagyni a parkolásra
kijelölt területeken kívül. A targoncával mindig sík felületen kell
leparkolni. A rögzítőféket mindig alkalmazni kell. A villákat
legalacsonyabb állásukba kell süllyeszteni, hogy azokban
véletlenül senki se botolhasson bele. Mindig kapcsolja ki a
targoncát, hogy az ne indulhasson el. Ha a targonca PIN kódos,
a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében „ki kell
jelentkezni belőle”, és csak új kód megadásával indítható. Lásd:
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. Ha a targonca kulcsos gyújtáskapcsolóval van felszerelve,
kiszálláskor ki kell venni a kulcsot, hogy illetéktelen személy
nem használhassa a targoncát. A műszakok végén a
tűzbiztonsági szabályok határozzák meg, hogy a kulcsot az
indítókapcsolóban kell-e hagyni. Végezzen ellenőrzést!

Ha a targonca hosszabb ideig, pl. két műszakon keresztül
feltöltés nélkül van használaton kívül, az akkucsatlakozót ki kell
húzni.

VIGYÁZAT!
Ne akadályozza a tűzoltó berendezések, illetve a
vészkijáratok hozzáférhetőségét sem a leparkolt
targoncával, sem eléjük helyezett tárggyal.

A targonca megemelésekor
Általános jellemzők
A targoncát csak az erre a célra szolgáló emelőszemekkel
szabad felemelni. Az ábrán a targonca engedélyezett emelési
pontjai láthatók. Az emelési pontokat emelőkampót ábrázoló
jelzések jelölik.

Ha a targoncát emelő segítségével emeli, mindenképpen
támassza alá fatuskókkal. A targonca nem nehezedhet az
emelőre a munkaműveletek végrehajtása közben.

FIGYELMEZTETÉS!
A targonca felemelését csak hivatalos
szervizszakember végezheti.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a targonca emelése helytelenül történik, a túlzott
erőhatásnak kitett elemek megsérülhetnek.

Ábra 34. Helytelen emelés
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A targonca megemelésekor
UFW

Ábra 35. UFW targonca emelése

VIGYÁZAT!
Ha a teljes targoncát fel szeretné emelni, akkor a B
emelési pontokat kell használni. Az A1 és A2 emelési
pont csak stabilizálási célra, illetve akkor
használandó, ha csak az oszlop keretét kell felemelni.

Összeszerelés és üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A targonca összeszerelését, szétszerelését és
üzembe helyezését csak hivatalos szervizszakember
végezheti.

A targonca üzembe helyezéséhez az alábbi műveleteket kell
elvégezni.

• Töltse fel az akkumulátort.
• A targoncát a következő helyen leírtak szerint vizsgálja át:

Napi karbantartás (minden műszak előtt) oldal 55.
• Vizsgálja át a targoncát (beleértve a villát és az

emelőkocsit is), hogy van-e látható sérülés.
• Győződjön meg arról, hogy a figyelmeztető és biztonsági

jelzések a helyükön vannak és olvashatók. Lásd:
Biztonsági és figyelmeztető jelzések oldal 84.
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A targonca időleges üzemen kívül helyezése
Tárolás
Ha a targoncát egy hónapnál hosszabb időre üzemen kívül
szeretné helyezni, akkor fedett, száraz és fagymentes helyen
kell tárolni azt.

Előkészítés a tároláshoz
1) Tisztítsa meg a targoncát.

2) Az akkumulátor gyártójának karbantartási útmutatója
alapján tisztítsa meg és töltse fel az akkumulátort.

3) A hidraulikus rendszer olajszintjének ellenőrzéséhez
tekintse meg a targoncán látható jelöléseket, vagy nyomja
az összes hidraulikahengert azok külső végállásába.
Szükség esetén töltsön utána olajat.

4) Ellenőrizze a fő fékrendszer és a rögzítőfék által kifejtett
fékhatást.

5) Végezze el a targonca kenését a kenési diagram alapján.

6) Húzza ki az akkucsatlakozót.

A tárolás során végzendő műveletek
1) Töltse fel az akkumulátort, és ellenőrizze a cellák

elektrolitszintjét kéthavonta.

Tárolás utáni üzembe helyezés
1) Tisztítsa meg a targoncát.

2) Az akkumulátor tisztítását és töltését a következők szerint
végezze: Az akkumulátor cseréje oldal 32.

3) Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét, illetve a
hidraulikaolaj szintjét.

4) Végezze el a targonca kenését a kenési diagram alapján.

5) Csatlakoztassa az akkucsatlakozót.

6) Végezze el a targonca heti átvizsgálását a következő
helyen leírtak szerint: Heti felülvizsgálat  oldal 56.

FIGYELMEZTETÉS!
A targonca üzembe helyezését csak hivatalos
szervizszakember végezheti.

A targonca üzemen kívül helyezése
Ha a targonca üzemképtelen, és nem működtethető a
vezetőülésből a szokványos kezelőszervekkel, azonnal lépjen
kapcsolatba a munkafelügyelettel.

A hivatalos szervizközponttal való konzultáció után a felelős
felügyelőnek kell ellenőriznie, hogy lehetséges-e a targonca
ellenőrzött, balesetmentességet garantáló mozgatása. A
targoncát másik munkagép segítségével kell mozgatni, amely
kellő teherbírással rendelkezik a javításra alkalmas helyszín
eléréséhez. A targonca emelését a kijelölt emelési pontoknál
kell végezni – lásd: A targonca megemelésekor oldal 81.
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FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg arról, hogy a targonca nem tud leesni
vagy lecsúszni a villáról mozgatás közben.

Lengő terhek
A targonca nem alkalmas olyan lógó terhek kezelésére,
amelyek lengeni kezdhetnek.

A tűzoltókészülék felszerelése
A tűzoltókészüléket megfelelő helyre kell szerelni, hogy
könnyen elérhető legyen, ugyanakkor ne akadályozza a
kilátást, és ne növelje az ütközés veszélyét például erős
fékezés esetén.

FIGYELMEZTETÉS!
Tilos furatot készíteni a felső védőkeret oszlopaiba,
illetve magába a felső védőkeretbe.

Baleset esetén:
Azonnal jelentse a baleseteket vagy egyéb eseményeket a
felügyelőnek. Ha lehet, hagyja a targoncát a helyén. Ha
lehetséges, tegyen lépéseket a sérülés vagy kár mérséklésére,
különösen, ha személyi sérülés történt. Kerülje az olyan
tevékenységeket, amelyek gátolhatják a baleset kivizsgálását.
Általában meg kell várnia a felügyelő döntését.

Zaj-/hangszintek
A vezetői állásban a zajszint kisebb mint 70 dB(A) az EN 12053
európai szabványnak megfelelő mérések szerint.

Vibráció
Az egyes targoncatípusok vibrációs adatai (a EN
13059+A1:2008 előírásai szerint tesztelve).

UFW aw,zS = 0,79 m/s², mérési pontosság (Cv) 0,064

Éghajlati viszonyok
A targonca normál működési hőmérsékleti tartománya a +1 °C
és +25 °C közötti tartomány. Rövid ideig tartó munkavégzésnél
a felső határ +40 °C, az alsó határ pedig –25 °C. Ha a targonca
hűtőházban való használatra van kialakítva, akkor a folytonos
üzem alsó hőmérsékleti határértéke –35 °C.

Ha a targonca hideg helyen való vagy hűtőházi használatra
alkalmas besorolású (hűtőházban használható változat), akár
–35 °C-os hőmérsékleten is használható kikapcsolás nélkül, de
használaton kívül tilos fagypont alatti környezetben hagyni.
Töltéshez, illetve a hosszú ideig történő parkoláshoz legalább
+1°C szükséges.

MEGJEGYZÉS!
A targonca működésére és jellemzőire hátrányos
hatással lehet a fagypont alatti indítás. Ne feledje,
hogy a targonca akkor is meg lehet fagyva, ha a
környezeti hőmérséklet már nulla fok fölé emelkedett.
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Munkaplatók
Ha a vezető emelésére nem alkalmas emelőtargoncával
személyek emelésére kerül sor, be kell tartani az erre
vonatkozó országos szabályokat és ajánlásokat.

Felső védőkeret
A felső védőkeretet tilos eltávolítani az azzal szerelt targoncák
esetében.

Védőcipő
A targoncákon végzett munka során a vonatkozó nemzeti
szabványoknak megfelelően védőcipőt kell viselni.

Világítás
A munkavilágítás a rossz fényviszonyok között biztosítja a
munkavégzést. A munkavilágítás számos modellen elérhető
kiegészítőként.

Kiegészítő egységek/pótkocsik
Amennyiben a targoncát az átvételét követően további
egységekkel, utánfutók vontatására alkalmas eszközzel, illetve
egyéb olyan tartozékokkal szeretné felszerelni, amelyek
befolyásolhatják a targonca stabilitását vagy fékezési
tulajdonságait, mindenképpen lépjen kapcsolatba az STILL
vállalattal vagy annak hivatalos képviseletével. A targoncát az
összeszerelése előtt hitelesítette UniCarriers Manufacturing
Sweden AB; lásd: Targonca felhatalmazás nélküli módosítása
oldal 8.

Biztonsági és figyelmeztető jelzések
Általános jellemzők

MEGJEGYZÉS!
A targoncán számos figyelmeztető jelzés van. Mindig
cserélje ki a sérült vagy hiányzó jelzéseket.
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Jelmagyarázat (UFW modellekhez)

Zúzódásveszély a
mozgó alkatrészek
között Ne álljon a villa alá

Ne álljon a villára

Ne álljon az oszlop és
az akkumulátor közé A targonca

használata előtt
olvassa el a kezelési
útmutató utasításait,
és tartsa be azokat.

Húzza az ülést a
legelülső helyzetbe a
kifelé döntése előtt.

A biztonsági és figyelmeztető jelzések
elhelyezkedése

A. Ha a targonca mini
kormánykerékkel van
felszerelve.   
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Méretek
MEGJEGYZÉS!
Az alábbi méretadatok azokra a targoncákra
vonatkoznak, amelyek a lehető legkisebb
akkumulátorral, illetve 1150 mm hosszú villával
rendelkeznek.

Ábra 36. Méretek – UFW

Méretek UFW200 UFW250

H 4350 - 8500 4500 - 9700

h4 H+700 H+700
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Méretek UFW200 UFW250

h3 4300-8450 4450-9650

h1 H/3+700 H/3+850

h13 50 50

h6 2215 2215

s x e 45 x 125 45 x 125

l1 2473 2555

l2 1323 1405

l7 1942 2102

Wa 1772 1932

B 1744/1498 1744/1498

b4 903 903

Fülke méretei (opcionális)

Ábra 37. Fülke méretei

Méretek Hűtőházi fülke

H 2400

Sz 1000

D 830

Táblázat 7. A fülke méretei (mm)
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Tömeg
MEGJEGYZÉS!
A következő tömegadatok az általános kiépítésű,
lehető legkisebb akkumulátorral rendelkező
targoncák esetében érvényesek.

Ha a targonca további berendezéseket is tartalmaz, akkor
tömege eltérhet a táblázatban megadottól. Az egyes targoncák
tömegével kapcsolatban az adott targonca adatlemezéről
tájékozódhat.

Targoncatípus Tömeg (kg)

UFW 200 4520 (H=8500)

UFW 250 4940 (H=9700)

Táblázat 8. Tömeg, általános kiépítésű targonca
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Pótalkatrész-katalógus rendelése
Az STILL nem mellékel automatikusan pótalkatrész-katalógust
a targoncákhoz. A Fő kézikönyvet a helyi viszonteladótól
rendelheti meg térítési díj ellenében. A kiszállítási idő körülbelül
három hét.
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