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01   ÚVOD

6

Návod na obsluhu
Tento návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré musíte ako
obsluha vozíka poznať, aby ste zabránili riziku poranenia alebo
poškodenia vozíka alebo aby ste ho minimalizovali. Ste tiež
zodpovední vedeniu spoločnosti, za iných ľudí a za predmety
vo vašom okolí. Preto by ste si mali pred prvým uvedením
vozíka do prevádzky dôkladne prečítať celý návod.

Návod na obsluhu popisuje vozík so štandardným vybavením,
možné zmeny pre príslušného zákazníka nie sú zachytené.

Nie je jasné, či možnosti opísané v návode na obsluhu sú
vhodné pre všetky modely vozíkov. Informácie vám poskytne
váš dodávateľ vozíka.

Naše výrobky sa neustále vyvíjajú a obnovujú, a preto si
vyhradzujeme právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho
upozornenia.

Ďakujeme, že ste si za dodávateľa vozíka vybrali spoločnosť
UniCarriers Manufacturing Sweden AB .

UniCarriers Manufacturing Sweden AB
Vozíky vyrábame už od roku 1958. Kvalita, prevádzková
bezpečnosť a inovácie z nás urobili popredného svetového
výrobcu vozíkov.

Originálne náhradné diely UniCarriers
Ak chcete zaručiť spoľahlivosť sľubovanú spoločnosťou
UniCarriers, trvajte na používaní originálnych náhradných
dielov značky UniCarriers. Jedine originálne náhradné diely

značky UniCarriers zaručujú správnu prevádzku, dlhú životnosť
a právo na záruku.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť UniCarriers Manufacturing Sweden AB, SE-435 82
Mölnlycke, Švédsko vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že
dodávané výrobky spĺňajú príslušné bezpečnostné požiadavky
smerníc 2006/42/ES a 2004/108/ES. Analýza rizika sa zakladá
na ISO 3691-1. Certifikát Vyhlásenie o zhode je pribalený ku
každému stroju. Je dôležité, aby zostal s vozíkom.

Vyrobila spoločnosť:
UniCarriers Manufacturing Sweden AB, Metallvägen 9,
435 82 Mölnlycke, Švédsko, Telefón +46 (0) 31 98 40 00,
E-mail: info@atlet.se, Webová stránka: www.atlet.com.

Obchodné a zákaznícke služby zabezpečuje:
STILL GmbH, Berzeliusstrasse 4, 22113 Hamburg, Nemecko.

Tabuľka konverzie modelov vozíkov so
zdvíhacou vidlicou

Obchodný názov Názov modelu

FM-4W 20 UFW 200

FM-4W 25 UFW 250
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ZMENY NA VOZÍKU   02
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Zmeny na vozíku
POZNÁMKA
Na vozíku nie je dovolené vykonávať neschválené
zmeny.

Bez písomného súhlasu spoločnosti STILL, jej autorizovaného
zástupcu alebo nástupcu nemožno na priemyselnom vozíku s
pohonom vykonať žiadne úpravy ani zmeny, ktoré by mohli
ovplyvniť napríklad výkon, stabilitu alebo bezpečnosť vozíka.
Pred vykonaním akejkoľvek úpravy alebo zmeny na
priemyselnom vozíku, ktorá by mohla ovplyvniť napríklad
brzdenie, riadenie alebo viditeľnosť, kontaktujte autorizovaného
distribútora spoločnosti STILL. Po získaní súhlasu od
spoločnosti STILL, jej autorizovaného zástupcu alebo nástupcu
sa musia príslušným spôsobom zmeniť aj tabuľky, nálepky,
značky a návody na obsluhu a údržbu uvádzajúce parametre
vozíka.

Používateľ môže vykonať úpravy alebo zmeny na
priemyselnom vozíku s pohonom len v prípade, ak spoločnosť
STILL už ďalej nepodniká a neexistuje nástupca, ktorý by ju v
podnikaní zastupoval. To platí za predpokladu, že používateľ:

• vykoná úpravy alebo zmeny navrhnuté, odskúšané a
zavedené jedným alebo viacerými technikmi, ktorí sú
odborníkmi v oblasti priemyselných vozíkov a ich
bezpečnosti,

• uchová stále záznamy o návrhu, odskúšaní a zavedení
úpravy alebo zmeny,

• schváli a uvedie príslušné zmeny parametrov na
tabuľkách, nálepkách, značkách a v návode na obsluhu,

• na vozík upevní stály a viditeľný štítok s uvedením
spôsobu, akým bol vozík upravený alebo zmenený,
spoločne s dátumom vykonania úpravy alebo zmeny a
názvom a adresou organizácie, ktorá túto úlohu vykonala.
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03   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Chránime životné prostredie
Väčšina našich výrobkov pozostáva z ocele a možno ich úplne
recyklovať.

Vplyv na životné prostredie
Všetky výrobky majú dopad na životné prostredie počas celej
životnosti.

Spotreba energie počas používania je jedným z najdôležitejších
faktorov, ktorý ovplyvňuje životné prostredie.

Správnou starostlivosťou, údržbou a používaním sa môže
spotreba energie znížiť a tým obmedziť vplyv na životné
prostredie.

Odpad
Odpadový materiál súvisiaci s opravami, údržbou, čistením
alebo šrotovaním sa musí zhromažďovať a likvidovať
spôsobom prijateľným pre životné prostredie a v súlade so
smernicami príslušných krajín.

Takáto práca by sa mala vykonávať len v priestoroch určených
na tento účel.

Recyklovateľný materiál by mali spracovávať špecializovaní
odborníci.

Odpad ohrozujúci životné prostredie, napríklad olejové filtre,
olej v hydraulickom systéme, batérie a elektronické zariadenia,
môže mať v prípade nesprávnej manipulácie negatívny vplyv na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
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Povinnosti vedúceho pracovníka
1. Povinnosťou vedúceho, ktorého poverilo vedenie

spoločnosti, je zabezpečiť, aby sa vozík riadil a používal
správne.

2. Dozor je zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek
vzťahujúcich sa na vodičov (pozrite si časť Požiadavky na
vodiča str. 11).

3. Je povinnosťou dozoru poskytnúť vodičom pokyny a
zabezpečiť, aby tieto pokyny vodiči dodržiavali.

4. Dozor musí poskytnúť a vodič vozíka podpísať
nasledovné:
• návod na obsluhu elektrických vozíkov STILL so

zdvíhacou vidlicou,
• ostatné potrebné návody na obsluhu.

S príslušnými návodmi na obsluhu sa musí oboznámiť aj dozor.

Ak to vyžadujú štátne úrady, vozík so zdvíhacou vidlicou musí
byť poistený aspoň poistením od tretej strany.

Personál údržby

POZNÁMKA
Dennú údržbu a určitý servis vykonáva vodič po
absolvovaní školenia o konštrukcii a údržbe vozíka.
Priebežný pravidelný servis musí vykonávať
autorizovaná servisná organizácia. Ak chcete
zabezpečiť účinný a uspokojujúce servis vozíka,
kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti STILL
alebo autorizovaného distribútora. Spoločnosť STILL
vám môže ponúknuť servisnú zmluvu na stálu
údržbu.

Podmienky používania
S vozíkom možno jazdiť v nasledujúcich podmienkach:

• v interiéri,
• pod strechou, pozrite si časť: Klimatické podmienky str.

78.
• na rovnom, tvrdom a hladkom povrchu,
• po kontrole maximálneho zaťaženia podlahy, pričom táto

hodnota sa nesmie prekročiť,
• pri normálnej prevádzkovej teplote, pozrite si časť:

Klimatické podmienky str. 78
• pri dobrej viditeľnosti, primerané osvetlenie a po

schválených trasách.
• použitie pri bezvetrí. V prípade prievanu alebo vetra je

potrebné manipuláciu a prepravu prispôsobiť
prevládajúcim podmienkam.
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VAROVANIE
Vozík pracujúci v priestore, kde hrozí
nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu, alebo
v inom vysokonebezpečnom priestore musí byť
špeciálne vybavený na tento účel. Vozíky nie sú
štandardne vybavené pre tieto situácie.
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Oprávnenie viesť vozík
Zamestnávateľ musí zabezpečiť vhodné školenie zamestnanca
a zamestnanec musí vedieť, čo treba počas práce dodržiavať,
aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Zamestnávateľ musí
zohľadniť, či je zamestnanec vhodný pre príslušnú prácu. Preto
je potrebné, aby osoba, ktorá sa má stať vodičom, absolvovala
vhodné školenie vodičov vozíkov, tak teoretické, ako aj
praktické, korešpondujúce s pridelenou prácou, ktorá sa od
vodiča očakáva po jeho vyškolení. Ďalšie školenie môže byť
potrebné v prípade podstatných zmien v pridelenej práci.
Zamestnávateľ má dať zamestnancovi písomné oprávnenie na
vedenie vozíka, ako aj písomný popis rozsahu jeho alebo jej
povinností.

Požiadavky na vodiča
Vodič vozíka musí mať mentálnu a fyzickú schopnosť
vykonávať požadovanú prácu. Vodič si má byť takisto vedomý
všetkého, čo sa týka manipulácie a manévrovania s vozíkom,
dopravných predpisov a ďalších príslušných pokynov. Vodič má
mať od dozoru povolenie viesť tento druh vozíka a byť
špeciálne vyškolený na príslušnú prácu a dopravnú situáciu.

Požiadavky na vodiča na konkrétnych trhoch

Na vodiča sa v súvislosti s použitím vozíkov so zdvíhacou
vidlicou kladú tieto požiadavky:

• Austrália: vodič musí spĺňať požiadavky normy AS 2359.2;
• Severná Amerika: vodič musí spĺňať príslušné časti normy

ANSI/ITSDF B56.

Kontrola vozíka
• Vodič vozíka sa zodpovedá dozoru za to, aby vozík

udržiaval v dobrom stave vhodnom pre prácu.
• Denná údržba sa má vykonávať dôkladne pred začiatkom

každej zmeny. Pozrite si časť Údržba vozíka str. 51.
• Všetky nedostatky musia byť okamžite nahlásené dozoru.
• Aby vozík ostal v dobrom stave vhodnom pre prácu, musí

sa udržiavať čistý a musí sa na ňom správne vykonávať
údržba. Vozík sa musí v pravidelných intervaloch
kontrolovať podľa servisných pokynov.

• Skontrolujte, či nebolo zmenené alebo uvedené mimo
prevádzku niektoré bezpečnostné zariadenie.

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a zabezpečiť platnosť
záruky, používajte výlučne originálne náhradné diely značky
UniCarriers!
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Vysvetlenie výrobných štítkov
Výrobný štítok obsahuje dôležité informácie. Pozorne si ho
prečítajte! Nesmie sa prekročiť dovolené zaťaženie.

Výrobný štítok stroja Štítok s maximálnou nosnosťou

Obrázok 1. Výrobný štítok a štítok s maximálnou nosnosťou

1. Označenie modelu   
2. Sériové číslo typu/verzia (S

= špeciálna verzia)   
3. Rok výroby   
4. Skutočná nosnosť, Q   
5. Vzdialenosť ťažiska, D   
6. Výška zdvihu, H   

7. Napätie batérie   
8. Hmotnosť bez batérie   
9. Minimálna hmotnosť

batérie   
10. Maximálna hmotnosť

batérie   
11. Referenčné číslo   
12. Označenie jednotky

(voliteľné)   

Celková hmotnosť vozíka = hmotnosť bez batérie + hmotnosť
batérie + náklad + vodič

Umiestnenie výrobných štítkov
Výrobný štítok sa nachádza za sedadlom vodiča. Štítok s
maximálnou nosnosťou sa nachádza na stĺpiku chrániča nad
hlavou pred vodičom.

Obrázok 2. Umiestnenie výrobných štítkov

A. Štítok s maximálnou
nosnosťou   

B. Výrobný štítok stroja   
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Vozík UFW Tergo s krížovou jazdou

UFW Tergo (U** Tergo) je elektrický vozík s krížovou jazdou,
ktorý je špeciálne upravený na manipuláciu s dlhým a
neforemným nákladom a rôzne typy držiakov nákladu. Vďaka
rotácii nosného kolesa je možná jazda do štyroch smerov.
Náklad je možné prenášať pred podpernými nohami, ako aj so
zasunutým stožiarom v prípade minimálnej šírky uličky. Vozík
možno používať na ukladanie tovaru v rôznych skladovacích
systémoch alebo na prepravu držiakov nákladu.

Prostredie vodiča
Funkcie
Ovládače

Obrázok 3. Ovládanie nohou

A. Ľavý nožný spínač
(bezpečnostná funkcia)   

B. Brzdový pedál   

C. Ovládač rýchlosti   
D. Poistka batérie namontovanej

na nosiči   
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Obrázok 4. Ovládače, prístrojový panel

A. Pákový ovládač Ergologic   
B. Ručný prepínač smeru jazdy

(len v kombinácii s pákami
hydraulického systému)   

C. Tlačidlo sirény (len
v kombinácii s pákami
hydraulického systému)   

D. Displej   
E. Klávesnica   
F. Núdzové zastavenie

(bezpečnostná funkcia)   

G. Spínač (pozrite časť Spínače
G str. 14)   

H. Spínač na kľúč (voliteľný)
alebo tlačidlo/kontrolka
aktivácie navádzania
pomocou vodiaceho kábla
(voliteľné)   

I. 12-voltová zásuvka
(voliteľná)   

J. Rukoväť na zástrčku
batérie   

K. Páka systému výmeny
batérie (voliteľná)   

G1 Kamera 1/2 (voliteľná)

G2 Zdvíhanie/spúšťanie plošiny

G3 Nadštandardná výbava

G4 Pracovné osvetlenie (voliteľné)

G5 Zapnutie/vypnutie kamery (voliteľné)

Tabuľka 1. Spínače G

Zadný kamerový systém pri jazde do strán (voliteľný)
Vozíky s krížovou jazdou UFW môžu byť vybavené zadným
kamerovým systémom, ktorý poskytuje vodičovi lepšiu
viditeľnosť dozadu pri jazde do strán. Zadná kamera umožňuje
lepšiu viditeľnosť v prípade dlhého nákladu. Spustite kameru
stlačením spínača (položka G5) a potom stlačením tlačidla
zapnite monitor.
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Obrázok 5. Monitor zadnej kamery

Hydraulické funkcie
Ak chce vodič použiť niektorú z hydraulických funkcií, musí
sedieť na sedadle vodiča, aby sa aktivoval spínač sedadla
(bezpečnostná funkcia).

Pákový ovládač Ergologic

Obrázok 6. Pákový ovládač Ergologic

Vozíky s krížovou jazdou

Ovládač
e

Funkcie Pohyby

A Vidlica spúšťanie/
zdvíhanie

Posunutie celého
ovládača od
vodiča/k vodičovi

B Stožiar vysunutie/
zasunutie

Posunutie celého
ovládača od
stožiara/k stožiaru

Tabuľka 2. Funkcie ovládačov

Návod na obsluhu vozíka UFW — D008453, B, SVK, ForTranslation



07   OPIS VOZÍKA

16

Vozíky s krížovou jazdou

Ovládač
e

Funkcie Pohyby

C Sklápanie nahor/nadol Posunutie ovládača
nahor/nadol

D Otáčanie volantu v smere
hodinových
ručičiek/
proti smeru
hodinových
ručičiek

Posunutie ovládača
od vodiča/k vodičovi

E Roztiahnutie
vidlice

k sebe/od seba Posunutie ovládača
nahor/nadol

F Spínač smerového
ovládača

dopredu/
dozadu

Stlačením tlačidla
dosiahnete
požadovaný smer
jazdy.

G Siréna Stlačte tlačidlo.

H Súčasné otáčanie
hnacieho kolesa
a volantu

Stlačenie tlačidla
a posunutie
ovládača D od
vodiča/k vodičovi

I Nadštandardná
výbava

Nadštandardná
výbava

Páky hydraulického systému (voliteľné)
Páka 1 je umiestnená čo najbližšie k obsluhe.

Vozíky s krížovou jazdou

Obrázok 7. Páky hydraulického systému, vozík s krížovou jazdou

Páka V polohe od vodiča
vozíka

V polohe k vodičovi
vozíka

1 Spustenie Zdvihnutie

2 Vysunutie stožiara Zasunutie stožiara

3 Sklápanie dole Sklápanie hore

4* Zostava volantu proti
smeru hodinových
ručičiek

Zostava volantu
v smere hodinových
ručičiek

5 Roztiahnutie vidlice Stiahnutie vidlice
dohromady

Tabuľka 3. Vozík s krížovou jazdou, pákové ovládanie
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* Podržaním stlačeného tlačidla nad pákou sa hnacie koleso
bude pohybovať tým istým smerom ako volant.

UPOZORNENIE
Funkcia roztiahnutia vidlice sa nesmie použiť, ak je
na vidlici náklad. Vidlice sa môžu deformovať a môže
dôjsť k poškodeniu vozíka. Z toho istého dôvodu
nepoužívajte túto funkciu, ak sú vidlice medzi časťami
podvozku. Najprv vidlice nadvihnite.

UPOZORNENIE
Funkcia roztiahnutia vidlíc nie je určená na
upevňovanie nákladu medzi vidlicami.

POZNÁMKA
Ak je vozík vybavený jednotkou na širšie roztiahnutie
vidlíc, vidlice môžu vyčnievať na každej strane vozíka
213 mm.

Nastavenia
Prístrojový panel a opierka ramena
K dispozícii je niekoľko možností nastavenia, ktoré zlepšia
pohodlie a ergonomiku vodiča. Postupy obsluhy nájdete aj
v pokynoch vo vrecku pod pravou opierkou ruky.

Obrázok 8. Nastavenie prístrojového panela a opierky ramena

A. Stlačením tlačidla A sa
presúva celý prístrojový
panel dopredu alebo
dozadu.   

B. Výšku opierky ramena
nastavíte presunutím páky B
dopredu.   

Sedadlo vodiča
Sedadlo vodiča možno nastaviť tak, aby vyhovovalo hmotnosti
a postave vodiča a jeho polohe pri sedení. Nastavenia možno
vykonať nasledujúcim spôsobom.
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A. Nastavenie hmotnosti

Vodič musí sedieť v sedadle. Potom rozložte kľuku na ovládači
nastavenia hmotnosti A a otáčajte ju, kým zelená značka
nebude smerovať nahor. Odpruženie sa nastaví tak, aby
vyhovovalo hmotnosti vodiča.

B. Zablokovanie sklonu operadla

Operadlo možno nastaviť buď do pohyblivej naklonenej polohy,
alebo do zablokovanej polohy. Ak chcete zablokovať sklon
operadla, sklopte páku B do zvislej polohy. Operadlo možno
počas sklápania zablokovať v ktorejkoľvek naklonenej polohe.

C. Sklon operadla

Keď je operadlo v naklonenej polohe (páka je vo vodorovnej
polohe), pomocou páky C možno nastaviť niektorý z troch
sklonov. Nakloňte operadlo dozadu, vytiahnite páku a
umiestnite ju do požadovanej polohy. Uvoľnite operadlo. Ak
chcete nastaviť vzpriamenejšiu polohu, posuňte páku tak, aby
smerovala nadol. Ak chcete dosiahnuť väčší uhol operadla v
nenaklonenom stave, posuňte páku do vodorovnej polohy.

D. Nastavenie dopredu alebo dozadu

Sedadlo možno posunúť dopredu alebo dozadu tak, že rukoväť
pod sedadlom zdvihnete nahor a zároveň sedadlo posuniete.

G. Bedrová opierka

Bedrová opierka sa nastavuje pumpovaním balónika. Vzduch
vypustíte stlačením spodnej časti balónika.

H. Vyhrievanie sedadla (voliteľné)

Vyhrievanie sedadla sa zapne a ovláda posúvaním kolieska
(nachádza sa naľavo od čalúnenia sedadla) nahor alebo nadol.

Opierka krku (voliteľná pre modely)
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Obrázok 9. Nastavenie výšky opierky hlavy

Opierku krku B možno upravovať nahor alebo nadol v
jednotlivých krokoch. Ak chcete opierku krku odpojiť od
operadla sedadla, vytiahnite ju súčasne so stlačením zarážky A
na zadnej strane operadla. Pri hľadaní zarážky postupujte po
podpere opierky krku v operadle sedadla smerom nadol.

Mini volant
Ak je vozík vybavený miniatúrnym volantom, položte celú dlaň
ľavej ruky na malý gombík miniatúrneho volantu a ruku si oprite
o opierku ramena. Opierka ramena sa upravuje podľa
vykonávaného pohybu. Ak chcete uľahčiť nastupovanie a
vystupovanie, môžete opierku ramena zdvihnúť.

Obrázok 10. Miniatúrny volant, nastavenie opierky ramena

A. Nastavenie opierky ramena dopredu a dozadu
Opierku ramena možno nastaviť dopredu a dozadu stlačením
tlačidla A a posunutím opierky do požadovanej polohy.

A. Nastavenie výšky opierky ramena
Výšku opierky ramena možno nastaviť uvoľnením gombíka B a
posunutím opierky do požadovanej polohy. Opierku ramena
zaistíte na mieste utiahnutím gombíka.
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Volant strednej veľkosti (voliteľný)
Volant strednej veľkosti (midi) možno nastaviť v troch smeroch:
zvislo, vodorovne a otočením. Všetky tieto nastavenia sa
vykonávajú uvoľnením gombíka (A).

Obrázok 11. Nastavenie volantu strednej veľkosti

Systém podpory stability, S3-1
Prvá alternatívna systému S3 (S3-1) je elektronický pomocný
a monitorovací systém, ktorý zlepšuje stabilitu a bezpečnosť pri
nakladaní a jazde.

Vozíky vybavené systémom S3-1 majú zníženú maximálnu
rýchlosť jazdy a obmedzenú rýchlosť určitých hydraulických

funkcií v závislosti od výšky vidlice nad podlahou, polohy
vysúvacej časti vozíka a v prípade, ak sa hnacie koleso natáča
viac ako 3 stupne v ľubovoľnom smere. Ak sa vozík rozbieha so
zdvihnutou vidlicou alebo predĺženou vysúvacou časťou vozíka,
na displeji počítača vozíka sa zobrazí pokyn na spustenie
vidlice alebo zasunutie vysúvacej časti vozíka. Ak tak
neurobíte, rýchlosť vozíka sa obmedzí. Rýchlosť ovládania
pomocou druhej a tretej ovládacej páky sa zníži aj v prípade, ak
sa vidlica zdvihne.

POZNÁMKA
Pri jazde do strán s vozíkom s krížovou jazdou
systém S3-1 neobmedzuje rýchlosť pri zabáčaní.

Zníženie rizika prevrátenia do strán
A. Ak vodič príliš rýchlo zvýši rýchlosť alebo jazdí príliš rýchlo
do ostrých zákrut, hrozí riziko prevrátenia. Systém S3-1 „myslí
dopredu“ a môže to okamžite kompenzovať znížením rýchlosti
a zrýchlenia.

B. Rýchlosť sa tiež zníži, ak sa zdvihne vidlica a vysunie sa
stožiar zdvíhacieho zariadenia.

Zlepšené ovládanie pri vysokých rýchlostiach
Keďže sa vozík ťažšie ovláda v smere vidlice pri vyššej
rýchlosti, v tejto situácii sa rýchlosť zníži.

Zníženie rizika prevrátenia
Sily potrebné na prevrátenie sa vytvárajú, ak sa s nákladom
manipuluje vo veľkých výškach a ak je stožiar vysunutý a
sklopený hlavne v kombinácii s pohybom vozíka po podlahe. V
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tejto situácii systém S3-1 okamžite koná tak, že poskytuje
riadiacemu systému pokyny pre obsluhu stožiara.

• Vo veľkých výškach S3-1 obmedzuje počet činností, ktoré
je možné vykonať súčasne. Rýchlosť činností je tiež
obmedzená, aby sa aj ďalej zabezpečila presná a
bezpečná manipulácia.

• Pri nízkych alebo stredných výškach nákladu je dovolené
používať viac hydraulických funkcií, ale aj tu systém
zaručuje minimálne trhanie a zabraňuje neželaným
pohybom.

Systém podpory stability, S3-2
Druhá alternatíva systému S3 (S3-2) pozostáva z podsystémov
S3-2 rýchlosť a S3-2 hmotnosť.

S3-2 rýchlosť
Systém S3-2 meria hmotnosť nákladu počas a/alebo po
ukončení zdvíhania vidlíc s cieľom dosiahnuť optimálny brzdiaci
účinok a/alebo umožniť vyššiu rýchlosť pre nízke zaťaženie.
Systém S3-2 umožňuje vyšší výkon než S3-1.

S3-2 hmotnosť
Systém S3-2 meria hmotnosť nákladu počas a/alebo po
ukončení zdvíhania vidlíc s cieľom signalizovať hmotnosť a
umožniť tak obsluhe porovnanie s maximálnou nosnosťou
vozíka.

Hmotnosť nákladu sa zaokrúhli na najbližších 100 kg.

POZNÁMKA
Ak sa teplota oleja vo vozíku odlišuje od teploty
počas kalibrácie hmotnosti, môže to ovplyvniť
výsledok merania hmotnosti počas zdvíhania.

Signalizácia hmotnosti
Úvod

POZNÁMKA
Tento systém nespĺňa zákonné požiadavky na to, aby
bol klasifikovaný ako váha.

Ak je aktivovaná signalizácia hmotnosti, vždy po spustení
nákladu sa automaticky spustí meranie hmotnosti nákladu a
zastaví sa pod spínačom prepravnej pozície.

POZNÁMKA
Upozorňujeme, že toto sa stane bez ohľadu na to, či
obsluha požadovala meranie.

Obsluha si môže zvoliť, či chce povoliť zobrazovanie hmotnosti
nákladu na displeji stlačením tlačidla podľa Aktuálna hmotnosť
nákladu str. 42. Ak sa počas merania nepodarilo nájsť žiadnu
platnú hodnotu, počítač vozíka sa spýta obsluhy, či treba kvôli
meraniu hodnoty posunúť vidlice – tento výsledok sa zobrazí na
displeji.

Nameraná hmotnosť nákladu sa zaokrúhli na najbližších 10 kg.
Minimálna hmotnosť nákladu je 100 kg.
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Predpoklady a požiadavky
Meranie sa dá vykonať len vtedy, ak sú vidlice spustené a
zastavené medzi spínačom prepravnej pozície a podlahou.
Vidlice musia byť nehybné približne dve sekundy.

Je dôležité, aby bol celý náklad naložený na vidliciach a aby sa
neopieral o podlahu alebo iný objekt – inak budú namerané
hodnoty nesprávne.

Najpresnejšie meranie dosiahnete tak, že vidlice zastavíte hneď
po spustení pri relatívne vysokej rýchlosti. Uistite sa, že náklad
je na vidliciach dobre zabezpečený.

Minimálna hmotnosť nákladu je 100 kg.

POZNÁMKA
Ak sa teplota oleja vo vozíku odlišuje od teploty
počas kalibrácie hmotnosti, môže to ovplyvniť
výsledok merania hmotnosti počas zdvíhania.

Presnosť, signalizácia hmotnosti
Signalizácia hmotnosti má nominálnu presnosť +/- 50 kg.
Namerané hodnoty však môžu vykazovať ešte väčšie odchýlky,
ak sa vidlice spúšťajú pomaly.

Funkcie
Systém signalizácie hmotnosti obsahuje veľa funkcií. Informácie
o technických parametroch a rôznych funkciách nájdete v časti
Signalizácia hmotnosti str. 42

Dynamické riadenie zabáčania (DCC)
Dynamické riadenie zabáčania (DCC) je elektronický pomocný
systém, ktorý znižuje nebezpečenstvo prevrátenia. Ak vodič
príliš rýchlo zvýši rýchlosť alebo jazdí príliš rýchlo do ostrých
zákrut, systém zníži rýchlosť a zrýchlenie.

Vozíky vybavené systémom S3 (pozrite si časť Systém podpory
stability, S3-1 str. 20) majú zabudované dynamické riadenie
zabáčania.

Aktívne obmedzenie točenia, ASR (voliteľné)
Ak sa hnacie koleso vozíka šmýka po podlahe, v strede displeja
začne blikať výstražná kontrolka a rýchlosť sa zníži na pomalú.
Ak sa po 2 sekundách obnoví priľnavosť, vozík postupne zrýchli
na normálnu rýchlosť.

POZNÁMKA
Systém ASR nefunguje, ak sa vozík s krížovou
jazdou pohybuje do strán.
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Systém bezpečnostnej zóny vidlíc
(voliteľné)

Systém bezpečnostnej zóny vidlíc je elektronický pomocný
systém, ktorý zastaví vidlice predtým, ako prídu do kontaktu s
podpernými nohami. Týmto spôsobom sa minimalizuje

poškodenie vidlíc/zdvíhacej dosky vidlíc. Systém je aktívny
vtedy, keď sú vidlice v prepravnom režime (pod 0,5 m).

Keď systém zabráni pohybu vidlíc, na displeji vozíka sa zobrazí

tento symbol . Ak chcete potlačiť činnosť systému a
pokračovať v pohybe vidlíc, stlačte tlačidlo 5 na klávesnici
vozíka.

Kabína (voliteľná)
Vozíky určené na použitie pod strechou je možné pre pohodlie
vodiča vybaviť kabínou.
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Obrázok 12. Kabína

Kryt
Strešné okno je možné otvárať zvnútra a zvonku. Používa sa
ako núdzový východ. Okno možno mierne pootvoriť a potom
úplne odpojiť.

Obrázok 13. Kryt

UPOZORNENIE
Strešné okno sa smie používať iba ako núdzový
východ.

Vykurovací prvok
Vozík je vybavený jedným alebo dvomi ohrievačmi a
nastaviteľnými vetracími otvormi, ktorými sa horúci vzduch
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rozvádza do kabíny a k oknám. Rozvod vzduchu mimo a vnútri
kabíny možno nastaviť pomocou ovládača na ohrievači.

Obrázok 14. Vykurovací prvok

Obrázok 15. Vykurovací prvok, klapka

Na spodnej strane vykurovacieho prvku sa nachádza klapka,
ktorá slúži na nasmerovanie vzduchu na podlahu v kabíne.

Funkcie vykurovacieho prvku
Po naštartovaní vozíka sa ohrievač zapne s automatickým
nastavením. Príslušná automatická funkcia automaticky
reguluje teplotu a rýchlosť kompresora.
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Priamo pred vodičom je umiestnený panel s displejom a
ovládacími tlačidlami, ktoré slúžia na ovládanie ohrievača.

Obrázok 16. Funkcie vykurovacieho prvku

A. Ovládač rozvodu vzduchu   
B. Ovládacie tlačidlá rýchlosti

ventilátora   
C. Ovládacie tlačidlá na

nastavenie teploty   

D. ON/OFF (ZAP./VYP.) a
tlačidlo na automatické alebo
manuálne ovládanie   

E. Displej zobrazujúci
predvolenú teplotu. Ak svieti
kontrolka, aktivované je
automatické ovládanie.   

Posunutím ovládača nadol zatvoríte klapku.
Vzduch bude cirkulovať vnútri kabíny. Posunutím
ovládača nahor klapku otvoríte. Vzduch sa bude
nasávať zvonka. Ak je ovládač nastavený
približne uprostred koncových polôh, do kabíny
bude prúdiť zmes vonkajšieho a vnútorného
vzduchu.

Stláčaním šípky nahor zvýšite rýchlosť
kompresora a stláčaním šípky nadol ju znížite.
Ak rýchlosť kompresora upravíte počas
automatickej prevádzky, automatický režim sa
vypne.

Stláčaním šípky nahor zvýšite teplotu a
stláčaním šípky nadol ju znížite. LO signalizuje,
že je celý ohrev vypnutý. HI signalizuje, že je
celý ohrev zapnutý.

Stlačením tlačidla AUTO zapnete alebo vypnete
ohrievač. Tlačidlo AUTO sa používa aj na
spustenie automatickej prevádzky (po
naštartovaní vozíka sa spustí automaticky).

UPOZORNENIE
Ohrievač kabíny nesmie byť zakrytý.
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VAROVANIE
Počas prevádzky je skriňa ohrievača kabíny horúca.
Nedotýkajte sa ohrievača, aby ste sa nepopálili.

VAROVANIE
Je zakázané jazdiť vozíkom, ak je viditeľnosť znížená
námrazou alebo zahmlievaním kabíny.

Ďalšie funkcie

Obrázok 17. Kabína, funkcie

A. Osvetlenie   
B. Vnútorná rukoväť   

C. Vonkajšia rukoväť   

Nadštandardná výbava
Vozík môže byť doplnený o voliteľnú výbavu. Okrem iných sú k
dispozícii aj tieto súčasti:
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Nadštandardná výbava Opis

Kamerový systém Farebný systém s kamerou pripevnenou
na vidlici a 7-palcovým displejom LCD

Rádio/CD/MP3

12 V zásuvka
jednosmerného prúdu

Zdroj napájania, napríklad pre mobilný
telefón

Konvertor 48 V na 12 V 5 A/60 W, nachádza sa pod pravou
opierkou ramena

spínač na kľúč Vozík sa namiesto kódu PIN naštartuje
kľúčom.

Inteligentné štartovanie Vozík sa namiesto kódu PIN naštartuje
kartou.

Pracovné osvetlenie Dva svetlomety pripevnené pod vrchnou
zábranou

Držiak na príslušenstvo Rameno s držiakom, napríklad na
umiestnenie terminálu

Písacia tabuľa Nastaviteľná písacia tabuľa vhodná pre
formát A4 s držiakom príslušenstva

Systém zadnej kamery Farebný systém s kamerou pripevnenou
na vidlici a 7-palcovým displejom LCD

Zrkadlo na cúvanie Širokouhlé spätné zrkadlo

Systém bezpečnostnej
zóny vidlíc

Elektronický systém zabezpečujúci
ochranu podperných nôh pred
poškodením vidlicami

360-stupňové riadenie Vozíky sú štandardne vybavené
manuálne ovládanými prepínačmi smeru
pohybu a 360-stupňovým riadením.

POZNÁMKA
Návody na použitie možnej nadštandardnej výbavy
sa dodávajú spolu s príslušným zariadením.

Informácie týkajúce sa doplnkov pripojených k počítaču vozíka
nájdete v časti Vozíky vybavené doplnkami str. 38.
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Technické parametre
Technické parametre

Model vozíka Zostávajúca
kapacita batérie

(V/Ah)

Hmotnosť (kg)

UFW 200 48 / 465-930 712-1567

UFW 250 48 / 560-930 892-1567

Tabuľka 4. Batéria ako štandardná súčasť

Nabíjanie batérie
Údržbu batérie by mali vykonávať len špeciálne školení
pracovníci. Batérie však môžu nabíjať aj iní pracovníci, a to za
predpokladu, že sa batéria pripája k nabíjačke pomocou
zástrčky batérie. Batéria sa nabíja v súlade s odporúčaním jej
výrobcu a pomocou nabíjačky, ktorá je pre príslušnú batériu
vhodná. Vozík je skonštruovaný na používanie olovených
batérií. Mali by sa používať len plne automatické nabíjačky.

Pri nabíjaní batérií dodržiavajte miestne právne a bezpečnostné
predpisy. Priestory, v ktorých sa batérie nabíjajú, musia byť
označené a dobre vetrané. K dispozícii musí byť oplach očí,
sprchy, hasiaci prístroj a ochranné okuliare.

VAROVANIE
Kontrolu hustoty môže vykonávať len autorizovaný
servisný technik.

VAROVANIE
Vždy používajte ochranné okuliare. Kyselina môže
spôsobiť ťažké popáleniny.

VAROVANIE
Pri nabíjaní vzniká výbušný plyn. Fajčenie alebo
používanie otvoreného plameňa môže spôsobiť
výbuch.

VAROVANIE
Pred manipuláciou s batériami si dajte dole prstene,
náramky, náhrdelníky a podobné predmety.

Pred nabíjaním
1. Vypnite vozík.
2. Otočením rukoväte uvoľnite zástrčku batérie, ak je ňou

vozík vybavený.
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3. Vytiahnite zástrčku batérie z vozíka pomocou rukoväte
zástrčky batérie.

UPOZORNENIE
Zástrčku batérie nevyťahujte za káble.

Obrázok 18. Nabíjanie batérie

Obrázok 19. Nabíjanie batérie (STILL – osobitná zástrčka batérie)

4. Skontrolujte, či hladina elektrolytu v batérii nesiaha pod
alebo nad dosky článkov batérie.
Ak sú dosky článkov pri nabíjaní suché, batéria sa môže
poškodiť. Ak je hladina príliš vysoká, elektrolyt môže pri
nabíjaní pretiecť.

5. Zástrčku batérie zapojte do konektora nabíjačky.
6. Spínač nabíjania na nabíjačke batérie nastavte do polohy

zapnuté.
7. Skontrolujte, či ampérmeter ukazuje normálny prúd.
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Po nabíjaní
1. Skontrolujte, či je nabitie úplné.
2. Spínač nabíjania nastavte do polohy vypnuté.
3. Odpojte konektor nabíjačky batérie.
4. Doplňte destilovanú vodu na správnu hladinu.
5. Batériu vysušte, aby sa zabránilo vzniku zvodového prúdu

a samovoľnému vybíjaniu.
6. Otočením rukoväte zapojte zástrčku batérie, ak je ňou

vozík vybavený.

Údržba a výmena batérie
Údržba a výmena batérie
Batéria na vozíku
1. Počas používania páky na zasunutie stožiara stlačte

kláves 4 na klávesnici.
2. Zatlačte na nožný pedál, čím uvoľníte zarážku batérie.

Počas používania páky na vysunutie stožiara držte pedál
stlačený.

3. Vytiahnite batériu, aby ste získali lepší prístup na kontrolu
alebo výmenu.

4. Vytiahnutie zástrčku batérie.
5. V prípade výmeny umiestnite batériu na

nabíjaciu/skladovaciu konštrukciu a zasuňte novú batériu.

6. Nasaďte zástrčku batérie.
7. Ak chcete zasunúť a zaistiť novú batériu: Seďte na

sedadle vodiča a pomocou páky zasúvania stožiara
zasúvajte stožiar, kým sa posun nezastaví a batéria
nezaistí.

UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sa pri vkladaní batérie nezamotali
káble a či smerujú správne.

Batéria na valčekovej dráhe
1. Vytiahnutie zástrčku batérie.
2. Uvoľnite skrutku, vytiahnite hriadeľ do najvyššej polohy a

nadvihnite zámku batérie na tej strane, z ktorej chcete
batériu vytiahnuť. Potom hriadeľ spustite v smere vidlice.

3. Mierne uvoľnite skrutku druhého zámku batérie.
4. Vysuňte batériu na nabíjaciu/skladovaciu konštrukciu.
5. Zasuňte novú batériu.
6. Nasaďte zástrčku batérie.
7. Zasúvanie a zaistenie novej batérie: Seďte na sedadle

vodiča a pomocou páky zasúvania stožiara zasúvajte
stožiar, kým sa posun nezastaví. Potom stlačte kláves 4
na klávesnici a pokračujte v zasúvaní stožiara, kým sa
posun znova nezastaví a batéria sa nedostane do krajnej
vnútornej polohy.

8. Zdvihnite zámok batérie.
9. Batériu zaistite na mieste utiahnutím skrutiek.
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UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sa pri vkladaní batérie nezamotali
káble a či smerujú správne.

Batéria na valčekovej dráhe poháňanej motorom
1. Presuňte vozík na vhodné miesto.
2. Úplne vysuňte stožiar a vypnite vozík.
3. Vytiahnite 48-voltovú zástrčku batérie.
4. Uvoľnite zámky batérie na obidvoch stranách.
5. Zapojte externú 24-voltovú zástrčku batérie a pomocou

pákového ovládača vysuňte batériu k nabitej batérii.
6. Nasaďte spojku. Veďte vozík opačným smerom, kým

vybitá batéria nebude úplne na opačnej strane. Odstráňte
spojku.

7. Zdvihnite zámok batérie na strane, z ktorej batéria nebude
vchádzať. Prisuňte batériu k zámku.

8. Vytiahnite 24-voltovú zástrčku batérie.
9. Zapojte 48-voltovú zástrčku batérie.
10. Ak chcete zasunúť a zaistiť novú batériu: Seďte na

sedadle vodiča a pomocou páky zasúvania stožiara
zasúvajte stožiar, kým sa posun nezastaví. Potom stlačte
kláves 4 na klávesnici a pokračujte v zasúvaní stožiara,
kým sa posun znova nezastaví a batéria sa nedostane do
krajnej vnútornej polohy.

11. Zdvihnite druhý zámok batérie. Batériu zaistite na mieste
utiahnutím skrutiek.

UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sa pri vkladaní batérie nezamotali
káble a či smerujú správne.

VAROVANIE
Pri jazde s batériou smerom von alebo dovnútra
dávajte pozor, pretože hrozí riziko priškripnutia.

Servis batérie
VAROVANIE
Údržbu batérie a nabíjačky smú vykonávať len
špeciálne školení pracovníci.

VAROVANIE
Vyhýbajte sa skratom, ktoré môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar.
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Všeobecné informácie
Vozík je vybavený počítačom. V takých prípadoch sa
prostredníctvom klávesnice prenášajú do vozíka informácie,
ktoré sa potom zobrazujú na paneli. Vozík nie je štandardne
vybavený manuálnym štartovacím kľúčom (voliteľná možnosť),
ale štartuje sa a vypína stlačením tlačidiel ON/OFF (ZAP./VYP.)
na klávesnici. Na naštartovanie vozíka potrebuje vodič
identifikačné číslo používateľa a heslo.

K dispozícii je aj voliteľná funkcia nazývaná inteligentná karta,
ktorá znamená, že namiesto zadávania identifikačného čísla
používateľa a hesla sa vodič musí prihlasovať pomocou karty.

Symboly a znaky na displeji

Obrázok 20. Symboly a znaky na displeji

A. Pomocný systém S3 nie je
aktívny   

B. Zastavenie jazdy   
C. Zatiahnutá parkovacia

brzda   
D. Kontrolka batérie   
E. Poloha volantu a výber

smeru   
F. Porucha. Po prijatí kódu

poruchy svieti. Po aktivovaní
voliteľnej funkcie ASR bliká.   

G. Poloha volantu   
H. Aktivovaná pomalá rýchlosť   
I. Navádzanie vozíka pomocou

vodiacich koľajníc
(voliteľné)   

J. Vozík na vodiacom kábli
(voliteľná výbava )   

K. Stredné nastavenie
naklonenia (nadštandardná
výbava)   

L. Stredné nastavenie bočného
posunu (nadštandardná
výbava)   

M. Zastavenie zdvihu
(nadštandardná výbava)   

N. 360-stupňové riadenie    
O. Prevádzkový čas v

hodinách   
P. Čas   
Q. Kód poruchy   
R. Zostávajúca kapacita

batérie   
S. Servisné upozornenie

(nadštandardná výbava)   
T. Dátum   
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Klávesnica

Obrázok 21. Klávesnica

Klávesnica sa skladá z 13 klávesov s nasledujúcimi funkciami:

Číselný kláves 0 a výber úrovne nabratia paliet (predvoľba
výšky)

Číselný kláves 1 a výber úrovne ukladania paliet (predvoľba
výšky)

Číselný kláves 2, posúvanie v ponuke nadol a zapnutie alebo
vypnutie pomalej rýchlosti

Číselný kláves 3 a stredné nastavenie naklonenia

Číselný kláves 4 a vybratie batérie

Číselný kláves 5

Číselný kláves 6 a stredné nastavenie bočného posunu

Číselný kláves 7 a signalizácia hmotnosti

Číselný kláves 8, posúvanie v ponuke nahor a opätovné
naštartovanie po zastavení zdvihu

Číselný kláves 9 a súhrnná signalizácia hmotnosti

ZAP./VYP. – prihlásenie a odhlásenie z vozíka

Výber ponuky alebo ukončenie ponuky

OK/Enter

Kontrolka batérie
Vozíka má kontrolku batérie na kontrolu, či kapacita batérie
neklesla príliš nízko. Kapacita sa zobrazuje ako 10 dielikov,
pričom všetky rozsvietené dieliky predstavujú úplne nabitú
batériu.

Obrázok 22. Kontrolka batérie
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• Po zhasnutí posledného žltého dielika (~25 %) sa zobrazí
text
Low battery

na displeji. Ako voliteľná možnosť môže byť doplnený aj
zvukový signál.

• Keď kapacita batérie dosiahne ~20 %, vypne sa funkcia
zdvíhania, začne blikať červený dielik a rozsvieti sa
výstražný trojuholník.

Po odhlásení sa kapacita batérie zobrazuje ako percentuálna
hodnota, pretože kontrolka batérie nesvieti.

POZNÁMKA
Percentuálne hodnoty sú predvolenými hodnotami,
ktoré však môže zmeniť autorizovaný servisný
personál.

Hlásenia porúch
Kódy porúch

Všetky hlásenia porúch sa zobrazia v
spodnom riadku displeja. Hlásenie poruchy
bude prezentované v podobe kódu, ktorý sa
skladá z písmena E a číselného kódu,

napríklad E55. Rozsvieti sa aj symbol . Po
zobrazení kódu E prejde vozík do „režimu
kontroly poruchy“, čo znamená, že nemožno
ovládať funkcie vozíka. Určité poruchy sa
opravia automaticky alebo odhlásením a
opätovným prihlásením. Chybový kód sa
potom vymaže.

UPOZORNENIE
V prípade vážnych porúch sa chybový kód zachová.
Ak k tomu dôjde, kontaktujte autorizovaný servisný
personál.

Upozornenie
Existuje množstvo rozličných upozornení, ktoré sa používajú na
upútanie pozornosti vodiča napríklad v prípade prevádzkovej
poruchy. Určité systémy vozíka takisto nebudú v činnosti, kým
vodič nevykoná príkaz uvedený na displeji.
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• Lower to floor
Od vodiča sa požaduje spustiť vidlicu do spodnej polohy.

• Reach home
Od vodiča sa požaduje zasunúť stožiar do najvnútornejšej
polohy.

• Accelerator err.
Od vodiča sa požaduje presunúť rýchlostnú páku do
neutrálu.

• Too many levers
Od vodiča sa požaduje nastaviť všetky hydraulické páky
do neutrálnych polôh.

• Spin steer wheel
Od vodiča sa požaduje otočiť volantom, aby sa
synchronizovalo riadenie.

• Left foot switch
Vodič nechal ľavý nožný spínač aktivovaný počas
štartovania.

• Battery lock
Batéria vozíka nie je správne zabezpečená (voliteľné).

Iné výstražné hlásenia sa zobrazia, napríklad ak sa systém vo
vozíku začína prehrievať. Ak sa upozornenie neprestane
zobrazovať, aj keď vodič dodržal pokyny uvedené na displeji,
obráťte sa na servisných technikov.

Funkcie
Počítač vozíka má množstvo rozličných funkcií, ktoré sú k
dispozícii v rozličných ponukách. K všetkým ponukám a

funkciám možno získať prístup stlačením klávesu .

POZNÁMKA
Väčšina z týchto funkcií je k dispozícii len pre
autorizovaný personál.

Zmena jazyka
Počítač vozíka dokáže zobraziť text a informácie v štyroch
rozličných jazykoch (angličtina, švédčina, nemčina a
francúzština). Na výber jazyka použite funkciu „Choose
Language“. Táto funkcia sa nachádza v ponuke „Service“.

1) Stlačte kláves . Ste v ponuke „Service“.

Service menu
0: Exit

2) Stláčaním klávesu sa posuňte v ponuke nadol. Vo

vedľajšej ponuke 1 „Choose Language“ stlačte kláves .

Service menu
1: Set language

3) Prechádzajte ponukou pomocou klávesov a .
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Požadovaný jazyk vyberte pomocou klávesu . K
dispozícii sú nasledujúce jazyky:

• 1: anglický
• 2: švédsky
• 3: nemecký
• 4: francúzsky

K dispozícii môže byť aj možnosť 5 a 6.

Select language
0: Exit

4) Keď budete pripravení, vyberte možnosť „0: Exit“ a

dvojnásobným stlačením klávesu zatvorte ponuku.

Parametre vodiča
POZNÁMKA
Všetky parametre hydraulického zdvihu nastavené
obsluhou sa v prípade aktivácie ktoréhokoľvek
systému signalizácie hmotnosti, S3-2 rýchlosť alebo
S3-2 hmotnosť, obnovia na nastavenia stanovené vo
výrobe. Cieľom tejto funkcie je zabezpečiť, aby
obsluha mohla dosiahnuť maximálny zdvih a rýchlosť
na spustenie vidlíc, ktoré sú nevyhnutné pre presnosť
merania.

Každý vodič môže nastaviť svoj vlastný profil za podmienky, že
sa použije vlastná identifikácia vodiča. Profil vodiča sa aktivuje
zakaždým, keď vodič naštartuje vozík.

Do profilu vodiča sa dostanete nasledovne:

1) Ak je zástrčka batérie pripojená, ale ste v režime

„odhlásenia“, stlačte kláves .

Service menu
0: Exit

2) Vyberte položku „6: Driver param.“ (Parametre vodiča)

postupným stlačením tlačidla . Stlačte kláves .

Service menu
6: Driver param

3) Zadajte vašu vlastnú identifikáciu.

User id:
?

4) Zadajte váš vlastný štartovací kód.

Code :
????

5) V ponuke parametrov sa posúvajte nadol pomocou
klávesu . Po zobrazení parametrov, ktoré chcete
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zmeniť, stlačte kláves a pomocou číselných klávesov

zmeňte ich hodnotu. Výber uložte pomocou klávesu .

Maximum speed
100

Parameter Opis Rozsah nast.

Maximum speed Maximálna povolená
rýchlosť jazdy

[20 - 100%]

Acceleration dri Maximálne zrýchlenie [0 - 100%]

Reduc.brakes dri Brzdenie motorom pri
uvoľnení ovládača
rýchlosti

[0 - 100%]

Reverse braking Brzdenie motorom pri
zmene smeru

[50 - 100%]

Soft Hydraulics Jemnejšie ovládanie
hydrauliky

[0/1]
(vyp./zap.)

POZNÁMKA
Parametre možno nastaviť len pre normálny
smer. Parametre pre jazdu do strán nemožno
meniť.

6) Po dokončení kontroly všetkých parametrov opustite

ponuku Service stlačením tlačidla a  .

7) Prihláste sa k vozíku a vykonajte skúšobnú jazdu.

Vozíky vybavené doplnkami
Predvoľba výšky
Základy
Funkcia predbežne nastavenej výšky sa môže použiť ako
pomôcka pri častom nakladaní a vykladaní paliet z regálov v
jednej alebo viacerých výškach. Použitím úrovní predbežne
nastavenej výšky sa uľahčí zdvíhanie vidlice do presnej výšky,
ktorá je polohou regálu pre paletu. Ak má vodič vytiahnuť paletu
z paletového regálu, vidlica sa pomocou funkcie predbežne
nastavenej výšky zdvihne do zvolenej výšky. Ak má vodič uložiť
paletu, vidlica sa zdvihne o 10 centimetrov vyššie, než je
príslušná úroveň prevzatia.

Umiestnenie

A. Vybratá úroveň.

B. Výška vybratej úrovne
(štandardne o 10 cm vyššia než
po výbere vyťahovania)

C. Skutočná výška vidlice.

Vyťahovanie

A. Vybratá úroveň.

B. Výška vybratej úrovne.

C. Skutočná výška vidlice.
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Prevádzka
1) Ak chcete vybrať vyťahovanie, stlačte kláves . Ak

chcete vybrať uloženie, stlačte kláves „I“.

2) Na displeji sa zobrazí „Výber úrovne“. Pre požadovanú
úroveň stlačte číslo.

Select Level:
1

3) Pohybujte ovládačom zdvíhania, kým sa vidlica nezastaví.
Na displeji sa zobrazí aktuálna výška zdvihnutia. Teraz
nechajte ovládač, aby sa vrátil do jeho neutrálnej polohy.
Vidlicou najskôr prejdú vybranou úrovňou a potom sa
spustenia na správnu úroveň.

Zdvíhanie možno prerušiť a potom v ňom pokračovať bez
toho, aby tým došlo k strate zvoleného nastavenia.

001:0261 (0202)
1

4) Ak je ovládač v neutrálnej polohe a dosiahla sa úroveň,
displej zobrazuje „Dosiahla sa úroveň!!“.

001:0261 (0260)
Level reached!!

Hlásenia porúch
• Bad level!!

100% 305h

Ak je vidlica nad zvolenou úrovňou (alebo úrovňou, ktorá
nebola predvolená), zobrazí sa hlásenie poruchy „Incorrect
level!“ (Nesprávna úroveň!) a výber sa neschváli.

• Sys. not zeroed!
100% 305h

Ak vidlica po prihlásení neaktivovala resetovací senzor, na
displeji sa zobrazí hlásenie „Syst. not reset!“ (Systém
nebol resetovaný) a predbežné nastavenie výšky sa nedá
aktivovať. Spustite vidlice na podlahu.

Zrušenie
1) Ak chcete zrušiť resp. resetovať výber, presuňte na chvíľu

páku zdvíhania do polohy pre spúšťanie. Na displeji sa
zobrazí „Úroveň ZRUŠENÁ“.

001:0261 (0202)
Level CANCELLED

Pr.1: Prevzatie nákladu
Vodič môže prevziať náklad na úrovni 3.

1) Stlačením klávesu môže vodič vybrať úroveň
prevzatia.
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2) Ak chce vodič vybrať úroveň výšky 3, musí stlačiť klávesy

+ .

Select Level:
3

3) Ak vodič potiahne ovládač zdvíhania, na displeji sa zobrazí
zvolená úroveň a výška zvolenej úrovne. Zobrazí sa tiež aj
aktuálna výška vidlice.

003:0300 (0200)
3

4) Vodič aktualizuje ovládač zdvíhania, kým sa vidlica
nezastaví a kým sa na displej nezobrazí, že sa dosiahla
požadovaná úroveň.

003:0300 (0299)
Level reached !!

Pr.2: Po prihlásení
Vodič sa práve prihlásil, vidlica je nad resetovacou úrovňou a
vodič môže uložiť náklad na úroveň 5.

1) Na displeji sa zobrazí „Lower to floor!“ (Spustenie na
podlahu!).

2) Pri ukladaní vodič stlačí „I“. Na displeji bude jednu
sekundu zobrazené hlásenie „Syst. not reset“ (Systém

nebol resetovaný) a potom sa znovu zobrazí hlásenie
„Lower to floor!“ (Spustenie na podlahu!).

Sys. not zeroed!
100% 305h

Lower to floor!
100% 305h

3) Vodič spustí vidlicu na nastavenú úroveň. Na displeji
prestane byť zobrazené hlásenie „Lower to floor!“
(Spustenie na podlahu!).

4) Vodič pri ukladaní stlačí kláves „I“ znova a potom klávesy

a .

Ak vodič potiahne ovládač zdvíhania, na displeji sa zobrazí
zvolená úroveň a výška zvolenej úrovne. Zobrazí sa tiež aj
aktuálna výška vidlice.

Select Level:
5

005:0360 (0202)
5

5) Vodič ovláda ovládač zdvíhania, kým sa vidlica nezastaví a
displej nezobrazuje, že sa dosiahla požadovaná úroveň.
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005:0360 (0359)
Level reached!!

Pr.3: Umiestnenie nákladu
Vidlica je na úrovni 2 pri ukladaní a vodič potrebuje umiestniť
paletu do regálu pre paletu.

1) Vidlica je na úrovni 2 Umiestnenie.

002:0290 (0289)
100% 305h

2) Vodič stlačí kláves na výber preberania.

3) Ak je úroveň správna, vodič stlačí kláves .

Select Level:
2

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

Ak je rozdiel výšok menší ako 60 cm, vidlice sa
automaticky spustia na úroveň vyzdvihnutia. V opačnom
prípade sa zobrazí hlásenie „Incorrect level!“ (Nesprávna
úroveň!).

Systém na pomoc s určením úrovne, LAS
LAS je systém na určenie polohy, ktorý vodičovi pomáha nájsť
správnu úroveň vidlice. Ak vodič obmedzí pohyb zdvíhacej páky
na menej ako pribl. 80% maximálnej rýchlosti, vidlica sa
automaticky prestane zdvíhať po dosiahnutí nasledujúcej
vopred naprogramovanej úrovne. Keď vozík dosiahne tento
stav, zaznejú dva krátke zvukové signály a na displeji začne

blikať symbol . Ak vodič zvýši pohyb zdvíhacej páky na viac
ako 80% maximálnej rýchlosti, vidlica sa zdvihne pod
nasledujúcu vopred naprogramovanú úroveň. Systém je aktívny
iba pri hlavnom ťahu stožiara.

V spodnom riadku na displeji sa tiež zobrazuje nasledujúca
úroveň, jej výška a výška vidlice v centimetroch.

001:0460 (0355)

Úrovne môže nastavovať autorizovaný servisný personál.

Stredné nastavenie naklonenia
Funkcia stredného nastavenia naklonenia sa môže používať len
po prihlásení k vozíku.

1) Po stlačení a podržaní klávesu sa vidlica nastaví do
vodorovnej polohy.

Keď je vidlica vo vodorovnej polohe, na displeji sa zobrazí

symbol .
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Stredné nastavenie bočného posunu
Funkcia stredného nastavenia bočného posunu sa môže
používať, len kým je obsluha prihlásená k vozíku.

1) Po stlačení a podržaní klávesu sa vidlica nastaví do
stredu.

Keď je vidlica v strednej polohe, na displeji sa zobrazí symbol

.

Zastavenie zdvihu
Ak je vozík vybavený funkciou zastavenia zdvihu, pohyb pri
zdvíhaní sa zastaví na predbežne nastavenej výške a na

displeji sa zobrazí symbol . Ak je vozík vybavený aj funkciou
opätovného spustenia, funkciu zdvihu možno spustiť znova, a
to stlačením klávesu .

Signalizácia hmotnosti
Aktuálna hmotnosť nákladu

Operátor môže stlačením tlačidla na ovládacom paneli
počas normálnej prevádzky zobraziť aktuálnu hmotnosť
nákladu. Výsledok, ktorý je zaokrúhlený na najbližších 10 kg, sa
na displeji zobrazí po dobu 5 sekúnd. Ak sa hodnota hmotnosti
nezobrazí do štyroch sekúnd, ukáže sa správa o uplynutí
časového limitu.

Po aktivovaní alternatívnej možnosti "Feet inch height" sa
hmotnosť zobrazí v librách (lb) a inak v kilogramoch (kg).

Príklad: Hmotnosť v kg

780 kg

Použite funkciu celkovej akumulovanej hmotnosti,
signalizácia hmotnosti
Obsluha môže pridať aktuálnu hmotnosť nákladu k celkovej
akumulovanej hmotnosti a zobraziť celkový výsledok na displeji.

Možno to vykonať krátkym stlačením tlačidla (menej ako 1,5
sekundy) počas normálnej prevádzky.

Celkový výsledok, ktorý je zaokrúhlený na najbližších 10 kg, sa
na displeji zobrazí po dobu 5 sekúnd. Ak sa hodnota hmotnosti
nezobrazí do štyroch sekúnd, ukáže sa správa o uplynutí
časového limitu.

POZNÁMKA
Uvedomte si, že aj keď je celkový výsledok počas
zobrazenia na displeji zaokrúhlený na najbližších 10
kg, každý individuálny náklad bude pridaný bez
zaokrúhlenia.

Na odlíšenie od aktuálnej nameranej hmotnosti nákladu sa pred
celkový výsledok pridá symbol „+=“. Znamienko plus označuje
účinok pridávania aktuálnej hmotnosti, zatiaľ čo znamienko
rovnosti slúži na označenie celkového výsledku.

Celkový výsledok sa môže pohybovať medzi 0 kg a 99 999 999
kg.

Príklad: Hmotnosť v kg
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+= 1230 kg

Zobrazuje celkovú akumulovanú hmotnosť, signalizácia
hmotnosti
Obsluha môže zobraziť celkovú akumulovanú veľkosť nákladu

stlačením a podržaním tlačidla po dobu menej ako 1,5
sekúnd počas normálnej prevádzky. Celkový výsledok, ktorý je
zaokrúhlený na najbližších 10 kg, sa na displeji zobrazí po dobu
5 sekúnd.

Na odlíšenie od zobrazenia aktuálnej hmotnosti nákladu sa
pred celkový výsledok pridá symbol „=“. Znamienko rovnosti sa
používa na označenie zobrazenej celkovej hmotnosti.

Označený celkový výsledok sa môže pohybovať medzi 0 kg a
99 999 999 kg.

Príklad: Hmotnosť v kg

= 4550 kg

Vynulovanie celkovej akumulovanej hmotnosti, signalizácia
hmotnosti
Obsluha môže vynulovať celkovú akumulovanú hmotnosť

nákladu stlačením tlačidiel a naraz počas normálnej
prevádzky. Celkový výsledok, = 0 kg, sa na displeji zobrazí po
dobu 5 sekúnd.

Príklad: Hmotnosť v kg

= 0 kg

Hmotnosť obalu, signalizácia hmotnosti
V určitých situáciách, napríklad pri preprave neforemného
materiálu v jednom kontajneri, je vhodnejšie merať čistú
hmotnosť nákladu odpočítaním hmotnosti kontajnera od
celkovej hmotnosti.

Aktivácia hmotnosti obalu:

1. Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli.
780 kg

2. Počas signalizácie hmotnosti stlačte a podržte tlačidlo

na ovládacom paneli. Stlačením akceptujete označenú
hmotnosť obalu alebo zadajte požadovanú hmotnosť obalu

na ovládacom paneli a stlačte .
Tare ? (kg)
780

POZNÁMKA
Stlačením tlačidla ponuky počas vykonávania
úprav môžete vymazať čísla.

3. Systém potom zobrazí čistú hmotnosť nákladu bez obalu.
Signalizovaná hodnota môže byť záporná.
T 0 kg
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4. Ak chcete vynulovať hmotnosť obalu, zopakujte kroky
uvedené hore a ako hmotnosť obalu zadajte 0 (kg).

Po aktivovaní hmotnosti obalu sa na ľavom konci displeja
zobrazí písmeno „T“.

Hmotnosť obalu sa vynuluje po odhlásení alebo po každom
reštarte systému, t.j. po stlačení tlačidla núdzového zastavenia.

Iné zobrazované správy
Na displeji sa môžu zobraziť aj nasledujúce správy:

Measur. timeout!

Lift forks!

Lower forks!

Snímač kolízií
Na vozíkoch vybavených snímačmi kolízií sa sleduje rýchlosť.
Náhle a rýchle zníženie rýchlosti sa interpretuje ako rôzne
stupne kolízie. Program obsahuje päť vopred nastaviteľných
úrovní. Ak sa niektorá z týchto piatich úrovní prekročí, aktivuje
sa jedna alebo viaceré z týchto funkcií:

1. Na displeji sa zobrazí výstražné hlásenie.
2. Aktivuje sa normálna siréna vozíka a zaznie prerušovaný

signál.
3. Aktivujú sa blikajúce kontrolky vozíka a začnú blikať.

4. Vozík sa odhlási zo systému.
5. Vozík sa odhlási zo systému a musíte ho odomknúť

pomocou kódu.

Servisné upozornenie
Keď vozík vyžaduje servis, na displeji sa zobrazí symbol kľúča
a zaznie zvukový signál. Servisný interval možno nastaviť v
rozsahu 1 až 10 000 hodín. Základné nastavenie je 1 000 h.
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Naštartovanie vozíka
1) Zasuňte zástrčku batérie. Skontrolujte, či je odpojená

funkcia núdzového zastavenia.

2) Zabezpečte, aby neboli aktivované žiadne pedále alebo
ovládače.

3) Vozík so zdvíhacou vidlicou sa štartuje jedným z týchto
spôsobov:

• Kód: Stlačte kláves .
• Spínač na kľúč (voliteľný): Otočte kľúč.
• Inteligentná karta (voliteľná): Podržte kartu nad

symbolom pod displejom, kde sa nachádza
čítačka kariet, a potom stlačte tlačidlo „OK“.

Press On 1 2222
5682h

4) POZNÁMKA
Nasledujúce kroky (4, 5 a 6) platia iba v prípade,
ak sa vozík štartuje pomocou kódu ( ).

Zobrazí sa požiadavka na identifikáciu obsluhy. Zadajte
aktuálne číslo používateľa. Vozík sa dodáva s číslom
používateľa 1. Číslo by ste mali zmeniť, aby každý vodič
získal jedinečné číslo používateľa.

User ID:
?

5) Zobrazí sa text „Enter code“. Zadajte vaše heslo
používateľa. Vozík sa dodáva s heslom 2222. Heslo sa
neskôr musí zmeniť tak, aby každý vodič mal jedinečné
heslo.

Code:
????

6) Vozík je teraz pripravený na použitie.

Truck on C1
????

Pokyny na vedenie vozíka
1. Vozík štartujte v súlade s pokynmi uvedenými v časti

Naštartovanie vozíka str. 45.
2. Pravú ruku držte vedľa hydraulických pák a ľavú nohu na

opierke nohy (ďalej vľavo) tak, aby bol stlačený ľavý nožný
spínač. Pravú nohu položte na brzdový pedál (v strede).
Nezabudnite, že celé telo musí byť vo vnútri vozíka, aby
nedošlo k zraneniu pritlačením.

3. Skontrolujte, či je vozík v prepravnom režime (pozrite si
časť Preprava str. 68).
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4. Ak dáte ľavú nohu na ľavý pedál, vyberiete smer jazdy a
stlačíte ovládač rýchlosti, parkovacia brzda sa uvoľní.
Neexistuje bežná parkovacia brzda s pákou.

VAROVANIE
Ak počas jazdy zdvihnete ľavú nohu, vozík sa
zabrzdí a zastaví (bezpečnostná funkcia).

5. Vozík sa rozbehne, ak bol zvolený smer jazdy a aktivoval
sa pedál akcelerátora (úplne vpravo). Čím viac sa stlačí
pedál akcelerátora, tým vyššia je rýchlosť. Vozík sa musí
rozbiehať a zrýchľovať jemne, aby sa šetrila hnacia
jednotka a prenášaný náklad.
Riadenie je progresívne, t. j. čím pomalšie sú pohyby
vozíka, tým viac každé otočenie volantu vplýva na
otáčanie kolesa. Mimoriadne pomalé pohyby volantu
nemajú vplyv na riadenie.
Ak vozík vediete v smere vidlice a otočíte volantom v
smere hodinových ručičiek, vozík sa otočí proti smeru
hodinových ručičiek. Ak vozík vediete v opačnom smere,
než kam smeruje vidlica, a otočíte volantom v smere
hodinových ručičiek, vozík sa otočí v smere hodinových
ručičiek.

UPOZORNENIE
Vozík neriaďte uchopením dvoma prstami, t. j.
keď je riadiaca guľa medzi palcom a
ukazovákom. Ak je vozík vybavený
minivolantom, musíte mať rameno opreté o vrch
opierky ramena a na riadenie sa musí používať
dlaň ruky, aby nedochádzalo k namáhaniu,
prípadne choroby z povolania.
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UPOZORNENIE
Vozík môže byť vybavený 180-stupňovým
riadením, čo znamená, že volant možno otáčať
ďalej, aj keď ovládané koleso dosiahlo koncovú
polohu. Ak volant otočíte opačným smerom,
okamžite sa aktivuje riadenie týmto smerom.

UPOZORNENIE
Vozík môže byť vybavený 360° riadením, čo
znamená, že pri otáčaní volantom môže byť
smer jazdy opačný oproti smeru, ktorý bol
pôvodne zvolený pomocou tlačidla. Pri
zrýchľovaní je aktuálny smer jazdy vždy
signalizovaný pomocou kontrolky volantu na
displeji.

6. Existuje niekoľko spôsobov brzdenia vozíka:
• Vozík je vybavený automatickou funkciou brzdy

(motorová brzda), ktorá sa aktivuje znížením tlaku na
pedál akcelerátora. To zabezpečuje hladké brzdenie a
má byť bežne používaným spôsobom brzdenia.

• Uvoľnite pedál akcelerátora, zvoľte opačný smer
jazdy a znova stlačte pedál akcelerátora, čím sa
dosiahne požadovaný efekt brzdenia (reverzná
brzda).

• Uvoľnite pedál akcelerátora a stlačte brzdový pedál.
Používa sa, len ak nie je k dispozícii iná brzda
(núdzová brzda).

7. Ľavú nohu majte vždy na opierke nohy tak, aby bol
stlačený ľavý nožný spínač, a pedál akcelerátora, resp.
brzdový pedál stláčajte pravou nohou.

8. Vozík je vybavený systémom, ktorý v situácii, ak je
aktivovaná motorová brzda v prípade nízkeho tlaku na
pedál akcelerátora, odosiela elektrickú energiu späť do
batérie. Predpokladom dosiahnutia plynulej jazdy sú len
mierne pohyby pedála akcelerátora.
Vozíky sú vždy vybavené riadením 360°. Pri jazde do strán
je volant na strane sedadla otočený o 90° oproti ovládaniu
volantu podľa Hydraulické funkcie str. 15 (vozík
s krížovou jazdou). Ak je zároveň stlačené tlačidlo volantu,
hnacie koleso automaticky nasleduje smer volantu. Vozík
má len jedno hnacie koleso, pri prudkej akcelerácii alebo
brzdení sa preto môže nakláňať. Vozík sa preto musí
rozbiehať a zastavovať plynulo.

POZNÁMKA
Ak hnacie koleso a volant nie sú v jednej rovine,
vozík UFW s krížovou jazdou sa môže
neočakávane otočiť.

9. Ak sa v prípade núdze musí odpojiť elektrické napájanie:
Stlačte tlačidlo núdzového zastavenia alebo vytiahnite
zástrčku batérie.

Vypnutie vozíka
1) Stlačte tlačidlo alebo otočte kľúč.

2) V prípade dlhého zastavenia vytiahnite zástrčku batérie.
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Po odhlásení vozíka zo systému sa vypne displej. Ak stlačíte
ktorýkoľvek z klávesov na klávesnici, displej LCD sa znova
zapne. Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadny kláves, displej sa
znova vypne.

POZNÁMKA
NA VYPÍNANIE VOZÍKA SA NESMIE POUŽÍVAŤ
NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.

Vozíky vybavené funkciou automatického odhlasovania
Ak je vozík vybavený funkciou automatického odhlasovania,
vypne sa napájanie a vodič sa automaticky odhlási, pokiaľ sa
vozík určitý čas nepoužíval. Predvolená hodnota je 5 minút, ale
tento čas môže autorizovaný servisný technik nastaviť v
rozsahu 1 až 999 minút.

Normálny režim alebo režim pomalej
rýchlosti
Normálny režim
Pre normálny režim sa nepoužíva žiadny symbol.

Režim pomalej rýchlosti
Počas prevádzky je možné ručne aktivovať pomalú rýchlosť. Na
začiatku je pomalá rýchlosť nastavená na 40 % vopred
definovanej maximálnej rýchlosti. Toto nastavenie môže zmeniť
autorizovaný servisný personál.

Rýchlosť sa vyberá pomocou číselného
klávesu 2 . Tlačidlo má funkciu
zapínania alebo vypínania (ON/OFF). Po
aktivovaní pomalej rýchlosti sa na displeji
zobrazí symbol korytnačky.

Vozíky vybavené funkciou zníženia rýchlosti
Ak vozík vybavený funkciou zníženia rýchlosti zodvihne náklad
nad určitú výšku (predvolené nastavenie je 500 mm), jeho
rýchlosť sa zníži na pomalú.
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Zodpovednosť za náklad
Za prepravovaný náklad zodpovedá vodič vozíka. Počas
prepravy nesmie vznikať nebezpečenstvo prevrátenia alebo
skĺznutia nákladu. Vodič vozíka má právo a povinnosť
odmietnuť prepravu nákladu, ktorý jasne predstavuje
nebezpečenstvo. Informáciu o maximálnej povolenej nosnosti
vozíka nájdete na štítku s údajom o limitnej nosnosti.

Zodpovednosť za ostatných
Vozík používajte len tak, aby nevzniklo riziko vzniku nehody.
Nikto nesmie prechádzať ani stáť pod zdvihnutými vidlicami bez
ohľadu na to, či sa na vidliciach nachádza alebo nenachádza
náklad. Vodič má právo a povinnosť kontrolovať, či sa tieto
smernice dodržiavajú.

Maximálny náklad
Nesmie sa prekročiť maximálna kapacita vozíka (pozrite si
štítok s maximálnou nosnosťou vozíka so zdvíhacou vidlicou).
Uvedomte si vplyv ťažiska na kapacitu vozíka. Dôkladne
skontrolujte, či nebola v dôsledku použitia prídavného
zariadenia zmenená kapacita vozíka.

Prevzatie nákladu
Vždy prevezmite náklad tak, aby ležal čo možno najbližšie k
stožiaru.

UPOZORNENIE
Skontrolujte umiestnenie ťažiska nákladu.

UPOZORNENIE
Nejazdite so zdvihnutým nákladom.
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Všeobecné informácie
1) K stohu sa približujte s nákladom v spustenej polohe dole.

2) Náklad zdvihnite dostatočne vysoko tak, aby nenarazil do
regálu alebo police, a potom jazdite vozíkom smerom k
regálu.

3) Keď je náklad vo vhodnej polohe, spustite ho na regál.

4) Spustite vidlice, aby uvoľnili náklad alebo paletu, a pred
cúvaním od regálu skontrolujte, či sa za vozíkom nikto
nenachádza.

5) Spustite vidlice do prepravnej polohy.

6) Ak preberáte náklad zo stohu, vykonajte tieto pohyby v
opačnom poradí.

Vozíky s možnosťou vysunutia stožiaru
1) K stohu sa približujte s nákladom v spustenej polohe dole.

2) Náklad zdvihnite dostatočne vysoko tak, aby nenarazil do
regálu alebo police, a potom jazdite vozíkom smerom k
regálu.

3) Stožiar vysúvajte tak, aby sa náklad posúval smerom von,
kým nebude priamo nad stohom alebo policou.

4) Vidlicu spustite tak, aby sa uvoľnil náklad.

5) Pred vycúvaním od stohu zatiahnete stožiar a skontrolujte,
či v priestore za vozíkom nie sú žiadne osoby.

6) Spustite vidlice.

7) Ak preberáte náklad zo stohu, vykonajte tieto pohyby v
opačnom poradí.

Vozíky s funkciou sklopenia stožiara
1) K stohu sa približujte s nákladom v spustenej polohe a

stožiarom sklopeným smerom dozadu.

2) Premiestnite stožiar do zvislej polohy. Náklad zdvihnite
dostatočne vysoko tak, aby nenarazil do stohu ani police.

3) Vozíkom pohybujte smerom k stohu a potom na stoh
spustite náklad.

4) Ak je stožiar sklopený smerom dopredu, vidlica sa uvoľní
jednoduchšie. Vidlicu spustite tak, aby sa uvoľnil náklad.
Pred cúvnutím smerom od stohu skontrolujte, či je priestor
za vozíkom prázdny.

5) Vidlicu spustite do polohy určenej na jazdu a stožiar
sklopte tak, aby boli vo vodorovnej polohe.

6) Preprava je možná iba v prípade, že je stožiar stiahnutý v
krajnej polohe.

7) Ak preberáte náklad zo stohu, vykonajte tieto pohyby v
opačnom poradí.
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Denná údržba (pred každou zmenou)
Zodpovednosť: vodič vozíka so zdvíhacou vidlicou

UPOZORNENIE
Pri práci na batérii alebo v blízkosti batérie je
zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

UPOZORNENIE
Počas výmeny alebo kontroly batérie sa musí
dodržiavať ergonómia nakladania.

1) Skontrolujte, či sú káble, konektory a zástrčky batérie
správne pripojené a či nie sú poškodené.

2) Skontrolujte, či je batéria dôkladne zaistená vo svojom
priestore.

3) Skontrolujte, či z vozíka neuniká olej.

4) Pri jazde s vozíkom skontrolujte dopravný signál a sirénu
aktivovaním ovládačov .

5) Skontrolujte brzdný výkon na hlavnej brzde a parkovacej
brzde.

6) Skontrolujte vonkajšie poškodenie alebo nadmerné
opotrebovanie kolies.

7) Skontrolujte, či sa na displeji počítača vozíka nezobrazujú
chybové hlásenia alebo výstrahy.

8) Skontrolujte, či sú bezpečnostné zariadenia na ochranu
prstov neporušené a či je cez chránič dobrý výhľad.

VAROVANIE
Ak sa vozík používa bez chrániča prstov na
mieste, hrozí nebezpečenstvo zranenia.

VAROVANIE
Jazda s vozíkom bez dostatočného výhľadu cez
chránič prstov ohrozuje život.

UPOZORNENIE
Poruchy zistené počas dennej kontroly treba
nahlásiť vedúcemu pracovníkovi/dozoru. Pozrite
si časť Vodič vozíka str. 11.

9) Skontrolujte zrkadlový povrch systému na meranie výšky.

10) Vozíky s bránami: skontrolujte pedále brán.

Denná údržba (po každej zmene)
Zodpovednosť: vodič vozíka so zdvíhacou vidlicou

Výmena batérie
1. Skontrolujte napätie batérie na indikátore batérie.
2. V prípade potreby nabite batériu. Batéria sa musí nabíjať v

súlade s odporúčaním jej výrobcu. Mali by sa používať len
plne automatické nabíjačky.
Postup nabíjania nájdete v časti Nabíjanie batérie str. 29.
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Postup v prípade poškodenia
Akékoľvek vzniknuté poškodenie je nutné okamžite nahlásiť
dozoru.

Týždenná kontrola
Zodpovednosť: vodič vozíka so zdvíhacou vidlicou

1) Batériu vyčistite.Čistenie batérie nájdete v pokynoch pre
údržbu od výrobcu batérie.

2) Skontrolujte hladinu oleja v hydraulickom systéme
zatlačením všetkých hydraulických valcov do ich
koncových polôh. Potom skontrolujte, či zdvíhacia doska
vidlíc dosiahnu maximálnu výšku zdvíhania bez toho, aby
čerpadlo nasalo vzduch.

3) Skontrolujte, či sa kolesá neoddelili – behúň/náboj.

4) Je nutné vyčistiť vonkajšok vozíka. Povysávajte a vlhkou
utierkou utrite kabínu vodiča. Elektrický panel a dosky s
elektronickými obvodmi musia byť pri umývaní stále
chránené pred kvapalinami. Na poškodenie vozíka
spôsobené kontaktom elektrických súčastí s vodou sa
nevzťahuje výrobná záruka.

5) Manuálne skontrolujte, či nie sú uvoľnené nasledujúce
skrutky:

VAROVANIE
Ak ktorákoľvek zo skrutiek nie je utiahnutá,
ihneď sa spojte s autorizovaným servisným
technikom a požiadajte ho o nápravu predtým,
ako sa povolí používanie vozíka.
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Obrázok 23. UFW

A. Bezpečnostné skrutky pre
vysúvaciu časť v
podvozku   

B. Bezpečnostné skrutky na
ochranu zdvíhania v
nosnom stožiari   

Preventívna údržba
POZNÁMKA
Preventívnu údržbu musia vykonávať špeciálne
poverení a vyškolení pracovníci s dobrými
pracovnými znalosťami o funkcii a údržbe vozíka.

Aby sa pri vašom investovaní do vozíka dosiahli najlepšie
výsledky, odporúčame kontaktovať vašu servisnú organizáciu a
uzavrieť zmluvu o preventívnej údržbe.
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Servisný personál
POZNÁMKA
Servis a údržbu musí vykonávať špeciálne poverený
a školený personál s dobrou znalosťou funkcií a
údržby vozíka.

Aby sa pri vašom investovaní do vozíka dosiahli najlepšie
výsledky, odporúčame kontaktovať vašu servisnú organizáciu a
uzavrieť zmluvu o stálej údržbe.

Bezpečnostné pokyny na údržbu
Práca vo výške
Pri práci vo výške dodržiavajte miestne bezpečnostné predpisy.

Preventívne opatrenia počas opravy
Týmto preventívnym opatreniam musíte venovať veľkú
pozornosť, aby sa počas akejkoľvek práci na vozíku predišlo
nehodám.

• VAROVANIE
Pred prácou na vozíku sa musí vytiahnuť
zástrčka batérie.

• Pred riešením problémov skontrolujte, či sa hnacie koleso
nedotýka zeme. Vozík zabezpečte blokmi.

• Zástrčka batérie sa musí vždy odpojiť pred prácou na
stožiari a hydraulickej jednotke alebo v blízkosti týchto
častí, aby sa predišlo riziku pomliaždenia.

• Pri demontáži častí hydraulického systému sa v systéme
nesmie udržiavať tlak, t. j. motor čerpadla je vypnutý a
vidlice sú spustené.

• Počas brúsiacich prác vždy musíte chrániť batériu.
• Pred výmenou poistky sa musia ovládače dôkladne vybiť.

(Vytiahnite zástrčku batérie a pred výmenou poistiek
počkajte dve minúty. V opačnom prípade hrozí riziko
iskrenia.)

• Pri odpájaní pneumatických pružín buďte veľmi opatrní.

Intervaly údržby
Odporúčané výmeny

POZNÁMKA
Správna prevádzka sa zaručí len používaním
originálnych náhradných dielov.

• Filter hydraulického oleja a vzduchový filter by sa mali
meniť raz za rok alebo vždy po 1000 hodinách prevádzky.

• Hydraulický olej by sa mal meniť raz za tri roky alebo vždy
po 3000 hodinách prevádzky.

• Hydraulický olej patriaci do kategórie životné
prostredie/potraviny sa musí meniť raz za rok alebo vždy
po 1000 hodinách prevádzky.

• Olej v prevodovke by sa mal meniť raz za tri roky alebo
vždy po 3000 hodinách prevádzky.

• Hadice by sa mal meniť po piatich rokoch, pretože sa
rýchlo opotrebúvajú.
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Tabuľka mazania – model UFW

Obrázok 24. Tabuľka mazania, zdvíhacia doska vidlíc UFW

Pol. Miesta mazania

1 Predlohový hriadeľ

2 Klzné povrchy prichádzajúce do styku so zdvíhacou doskou
vidlíc a vidlicami

3 Axiálne valce

4 Ložisko pripojenia vidlice
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Schematický diagram mazania kabíny (voliteľné)
Pri každej bežnej servisnej prehliadke je potrebné namazať
závesy dverí, strešný poklop, kúrenie a zámok.

Obrázok 25. Tabuľka mazania pre kabínu

1. Záves dverí   
2. Záves krytu   

3. Záves kúrenia   
4. Zámok   

Tabuľka mazania s opisom symbolov
Symbol Vysvetlenie Symbol Vysvetlenie

Hydraulický olej Hydraulický olej,
olejový a vzduchový
filter, výmena

Olej v prevodovke Olej v prevodovke,
výmena

Mazadlo Olejový a vzduchový
filter, výmena

Sprej na reťaze/olej Iba verzia pre
chladné sklady

Všeobecne platné pravidlá pre symboly:

Nevyplnený symbol – skontrolujte mazanie.

Vyplnený symbol – vymeňte.

UFW

Pol. Miesta mazania

A Povrchy valcov a klzné povrchy profilu stožiara

B Ložiská ovládaného a vychyľovacieho kolesa *)

C Zámok batérie, klzné povrchy a pružiny

D Valce na vysunutie a sklopenie

E Ložisko stožiara, podperné valce

Tabuľka 5. Miesta mazania
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UFW

Pol. Miesta mazania

F Remenica

G Zdvíhacie reťaze, všetky zdvíhacie reťaze v stožiari, reťaz na
meranie výšky

H Vodiaca plocha kolies, odpruženie

I Klzné koľajnice

J Nádrž na hydraulický olej

K Vodiaci krúžok, ložisko torzného krúžka

L Prevodovka

*) Ovládané koleso musí byť natočené pod uhlom 45°, aby
bolo možné dosiahnuť maznicu.

POZNÁMKA
Počas každého servisu by sa mali namazať všetky
torzné pružiny stroja.

Poistky
POZNÁMKA
Pri výmene poistky sa musí odpojiť konektor batérie.

Poistky F2, F3 a F19 sa nachádzajú pod sedadlom vodiča.
Ostatné poistky sa nachádzajú pod prístrojovým panelom.

Označenie (A) Použitie

F2* 300 Výkonová poistka TMC

F3* 300 Výkonová poistka PMC

F6 10 B+ 3; hydraulické ventily; ventilátory;
konvertor jednosmerného prúdu; elektricky
nastaviteľná podlaha; kamera

F7 10 B+ 4; vyhrievané sedadlo; pracovné
osvetlenie; brzdy nosného kolesa; rádio

F8 5 Motor ventilátora

F9 10 ATC

F10 5 ATC ref.

F12 10 Napájanie logických obvodov TMC/PMC

F14 5 Obvody núdzového zastavenia

F17 5 Svetlomet

F18 5 Napájanie logických obvodov EPS, núdzová
brzda

F19 30 Výkonová poistka EPS

F23 5 Ohrievač displeja LCD (iba verzia pre chladné
sklady)

*Výmenu musí vykonávať autorizovaný servisný personál.
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Označenie (A) Použitie

F13* 80 Hlavné napájanie kabíny v chladných
skladoch

F15 5 Osvetlenie rádia a vnútornej kabíny

F21 35 Zdroj napájania, systém výmeny batérie

F22 5 Napájanie logických obvodov, systém výmeny
batérie

F25 15 Konvertor jednosmerného prúdu, ohrievač
kabíny

F26 5 Skontrolujte napätie ohrievača kabíny.

*Výmenu musí vykonávať autorizovaný servisný personál.

Tabuľka 6. Nadštandardná výbava

Servis, typ a frekvencia
Všeobecné informácie
Pred kontrolou sa musí vykonať test všetkých operácií. Chybné
funkcie sa pred vykonaním kontroly musia opraviť.

Servisné intervaly
Servis sa musí vykonávať pravidelne raz za rok alebo po 1 000
prevádzkových hodinách pri bežnom používaní vozíka.
Plánovaný servis zahŕňa napríklad skúšobnú jazdu, testy
funkcií, výmenu filtrov a oleja atď.

POZNÁMKA
V prípade náročných alebo prašných prostredí s
vlhkým alebo korozívnym vzduchom sa odporúča
vykonávať údržbu častejšie. Skráťte intervaly údržby
o polovicu (alebo tretinu).

Prvý servis (200 hodín)
Počas prvého servisu sa musí vymeniť olej v prevodovke a filter
hydraulického oleja. Musí sa skontrolovať a v prípade potreby
nastaviť vôľa stožiara a stožiar sa musí namazať.

Servisné body, UFW
Plánované servisné kontroly sa musia vykonávať podľa
nasledujúcich bodov:

X Povinný servis

O Nepovinný servis

Podvozok

Opis Servis

Štítky a nálepky X

Kryty a panely X

Vrchná zábrana X

Zarážka, zámka, valčeky batérie X

Gumové podložky X

Podvozok X
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Podvozok

Opis Servis

Mazanie X

Sedadlo vodiča X

Vychyľovacie koleso/volant X

Mikrospínač X

Farba X

Chránič prstov X

Stabilizačné výstupky X

Výrobný štítok stroja X

Hnacia jednotka

Opis Servis

Prevodovka X

Trakčný motor X

Hnacie koleso X

Hnací hriadeľ X

Hladina oleja v prevodovke X

Systém stožiara

Opis Servis

Zdvíhacie reťaze X

Vidlice, zdvíhacia doska vidlíc X

Ložiská/valčeky X

Mazanie X

Profil stožiara X

Vysúvacia časť vozíka X

Zabezpečenie vidlice X

Riadenie

Opis Servis

Servomotor X

Posilňovač riadenia X

Volant/snímač volantu X

Prevodovka riadenia X

Posuvné ložisko X

Hydraulický systém

Opis Servis

Hladina hydraulického oleja X

Hadice X
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Hydraulický systém

Opis Servis

Spojky X

Motor čerpadla X

Hydraulické čerpadlo X

Ventil zapnutia a vypnutia proporcionálny ventil X

Zdvíhacie valce

Opis Servis

Valce X

Elektrický systém

Opis Servis

Káble, spínače X

Stýkače X

Batéria X

Ovládače trakčného motora X

Siréna X

Ovládač rýchlosti X

Brzdový pedál X

Prepínač úrovne O

Snímač/spínač stožiara X

Elektrický systém

Opis Servis

Poistky X

Zástrčka batérie X

Videokamera O

Chladiaci ventilátor X

Počítač vozíka X

Núdzové zastavenie X

Spínač zdvíhania O

Ľavý pedál X

Počítadlo motohodín X

Snímač prítomnosti vodiča X

Kontrolka batérie X

spínač na kľúč O

Výstražný svetelný indikátor X

Systém signalizácie hmotnosti X
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Brzdový systém

Opis Servis

Funkcia brzdy X

Parkovacia brzda X

Brzdové kotúče X

Spotrebný materiál
Na servis a údržbu vozíka možno používať iba spotrebný
materiál (olej, mazadlo, iné mazivá atď.) schválený
spoločnosťou UniCarriers. Pozri Originálne náhradné diely
UniCarriers.

Pokyny na údržbu
Originálne náhradné diely
Originálne náhradné diely UniCarriers
Ak chcete zaručiť spoľahlivosť sľubovanú spoločnosťou
UniCarriers, trvajte na používaní originálnych náhradných
dielov značky UniCarriers. Jedine originálne náhradné diely
značky UniCarriers môžu zaručiť správnu prevádzku, dlhú
životnosť a právo na záruku.

Riešenie základných problémov
Ak po vykonaní postupu uvedeného v nasledujúcej tabuľke
vozík nefunguje, kontaktujte vašu servisnú organizáciu. Ďalšie
kroky smú vykonať len špeciálne poverení a školení servisní

pracovníci. Ak sa na displeji vodiča zobrazí kód poruchy, musíte
ho nahlásiť vašej servisnej organizácii.

Stav vozíka Možná príčina Postup

Vozík neštartuje. Nie je zapojená zástrčka
batérie.

Zapojte zástrčku
batérie.

Bolo stlačené tlačidlo
spínača núdzového
zastavenia.

Vytiahnite tlačidlo
spínača núdzového
zastavenia

Kapacita batérie je príliš
nízka.

Nabite batériu.

Chybná poistka Vymeňte chybnú
poistku.

Kľúčik spínača je v
polohe 0 alebo vozík nie
je prihlásený v systéme.

Otočte kľúčom spínača
do polohy I alebo
zadajte správnu
identifikáciu obsluhy a
heslo.

S vozíkom sa
nedá jazdiť

Vozík nie je pripravený
na používanie.

Vykonajte všetky
postupy uvedené v časti
Vozík neštartuje.

Nestlačili ste ľavý nožný
spínač.

Stlačte ľavý nožný
spínač.

Chybná poistka
hnacieho systému

Vymeňte chybnú poistku
hnacieho systému.
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Stav vozíka Možná príčina Postup

Vozík nedokáže
zdvihnúť náklad

Vozík nie je pripravený
na používanie.

Vykonajte všetky
postupy uvedené v časti
Vozík neštartuje.

Hladina hydraulického
oleja je príliš nízka.

Skontrolujte hladinu a
doplňte hydraulický olej.

Kapacita batérie je pod
úrovňou 20 %.

Nabite batériu.

Chybná poistka
čerpadla

Vymeňte chybnú poistku
čerpadla.

Náklad je príliš ťažký. Znížte záťaž. Maximálnu
povolenú hmotnosť
nájdete na štítku
s maximálnou
nosnosťou.

Neaktivovali ste spínač
sedadla vodiča.

Počas ovládania pák
musíte sedieť na
sedadle vodiča.

Rozobratie a zloženie panelov
Rozobratie a zloženie krytu motora
1) Nastavte sedadlo tak, aby sa zaistilo v najzadnejšej

polohe. Ak možno nastaviť platňu na nohy, mala by byť v
stredovej polohe.

2) Uchopte kryt motora (A) a opatrným zdvíhaním nahor ho
odoberte.

3) Opätovné nasadenie vykonajte v opačnom poradí krokov.

Obrázok 26. Panely

Rozobratie a zloženie predného krytu
1) Posuňte stožiar mierne dopredu.

Návod na obsluhu vozíka UFW — D008453, B, SVK, ForTranslation



SERVIS A ÚDRŽBA   14

63

2) Uvoľnite skrutku (položka 1). Pozrite si Panely str. 62,
na ktorom je zobrazený prístrojový panel (F). Skrutku
nemusíte vybrať úplne.

3) Nadvihnite prístrojový panel a upevnite ho pomocou
podpery.

4) Odoberte platňu na nohy (ak ju možno nastaviť, mala by
byť v najnižšej polohe.) Ak je vozík vybavený volantom
strednej veľkosti (midi), musíte odobrať jeho kryt (G) (2
skrutky).

POZNÁMKA
Kryt je tiež zaistený suchým zipsom (položka 4).

5) Uchopte, nadvihnite a odoberte predný kryt (B).

6) Opätovné nasadenie vykonajte v opačnom poradí krokov.

Rozobratie a zloženie panela oproti priečke batérie
1) Podľa časti Rozobratie a zloženie krytu motora str. 62

odoberte skriňu motora.

2) Vyberte dve skrutky, ktoré držia dosku sedadla vodiča, a
vytočte ju.

3) Otvorte prístrojový panel a upevnite ho pomocou podpery
(pozrite si časť Rozobratie a zloženie predného krytu str.
62).

4) Odoberte predný kryt (B).

5) Odoberte zadný kryt (D) a ochranu káblov (E).

6) Vytiahnite alebo vysuňte batériu (v závislosti od typu
batérie).

7) Pomocou klieští stlačte svorky (položka 2, 6 ks) a vytlačte
ich von.

8) Uchopte panel (C) (pozrite si Panely str. 62), nadvihnite
ho a odoberte.

9) Opätovné nasadenie vykonajte v opačnom poradí krokov.

Rozobratie a zloženie zadného krytu a ochrany káblov
Zadný kryt je zospodu zaistený suchým zipsom.

1) Otvorte prístrojový panel a upevnite ho pomocou podpery.

2) Odlepte suchý zips a nadvihnite zadný kryt (D).

3) V prípade potreby uvoľnite 2 skrutky (položka 3), ktoré
zaisťujú ochranu káblov na mieste (E). Skrutky nemusíte
vybrať úplne.

4) Vytiahnite ochranu káblov tak, aby sa uvoľnila z
upevňovacej časti.

5) Opätovné nasadenie vykonajte v opačnom poradí krokov.
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Rozobratie a zloženie kolies
Bezpečnostné predpisy týkajúce sa výmeny kolies

VAROVANIE
Z bezpečnostných dôvodov odporúča spoločnosť
UniCarriers poveriť výmenou kolies autorizovaných
servisných pracovníkov.

VAROVANIE
Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a zabezpečiť
platnosť záruky, používajte výlučne originálne
náhradné diely značky UniCarriers! V opačnom
prípade spoločnosť UniCarriers nemôže zaručiť
stabilitu a funkciu bŕzd.

VAROVANIE
Pri zdvíhaní a zabezpečovaní vozíka blokom
postupujte opatrne, pretože hrozí nebezpečenstvo
zranenia pritlačením.

Otáčanie ovládaného kolesa (UFW)

VAROVANIE
Demontáž a montáž ovládaných kolies by mal z
bezpečnostných dôvodov vykonať autorizovaný
servisný personál.

1) Odľahčite ovládané koleso a zaistite vozík pomocou
blokov.

VAROVANIE
Počas práce sa musí zaručiť, že sa vozík
nebude môcť pohnúť.

2) Uvoľnite zástrčku batérie

3) Uvoľnite skrutky hydraulického valca vedľa ovládaného
kolesa.

4) Odpojte káble elektrickej brzdy vedľa ovládaného kolesa.

5) Uvoľnite skrutky na vrchnej časti podpernej nohy.

6) Nadvihnite vozík z jednotky kolies.

7) Odskrutkujte štítok z miesta, kde sú upevnené snímače
koncovej polohy.

8) Odpojte svorky kábla elektrickej brzdy.

UPOZORNENIE
Uistite sa, že káble nie sú poškodené.

9) Demontujte zaistenie hriadeľa.

10) Posuvným kladivom vyrazte hriadeľ kolesa.

11) Uvoľnite upevňovacie skrutky elektrickej brzdy pomocou
imbusového kľúča, veľkosť 7.

12) Odpojte kolesá od vidlice a odoberte ich.

Upevnenie ovládaného kolesa (UFW)
1) Zasuňte jednotku kolies do vidlice a zaistite ju.
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2) Zapojením servisných káblov uvoľnite brzdu.

3) Zástrčku batérie pripojte k zdroju napájania do vozíka.

4) Prihláste sa do počítača vozíka (ATC) a zvoľte položku
Auth. service » Tests & calib. » Drive menu » Brake tests »
Load wheel br..

5) Uvoľnite brzdu pomocou servisných káblov.

6) Pripevnite upevňovacie skrutky elektrickej brzdy (osem na
každej strane) pomocou imbusového kľúča, veľkosť 7.

7) Nasaďte hriadeľ kolesa.

8) Pripevnite zaistenie hriadeľa.

9) Pripevnite svorky kábla elektrickej brzdy.

UPOZORNENIE
Uistite sa, že káble nie sú poškodené.

10) Zaistite štítok na miesto, kde sú upevnené snímače
koncovej polohy.

11) Odpojte servisné káble.

12) Uvoľnite zástrčku batérie.

13) VAROVANIE
Pri spúšťaní vozíka hrozí nebezpečenstvo
pomliaždenia.

Spustite vozík na jednotku kolies.

14) Utiahnite skrutky (osem kusov) na vrchnej časti podpernej
nohy.

15) Pripevnite káble elektrickej brzdy.

16) Zapojte hydraulický valec pre ovládané koleso.

17) Zasuňte zástrčku batérie.

Rozobratie a zloženie vychyľovacieho kolesa (UFW)
1) Uvoľnite skrutky chrániča a odoberte ho.

2) Posuňte výložky poistnej podložky preč od poistnej matice.

3) Odoberte poistnú maticu a podložku.

4) Uvoľnite skrutky upínacej dosky a odoberte ju.

5) Vytiahnite nápravu.

6) Vyberte staré koleso z vidlice nosného kolesa spolu s
ložiskami a podložkami.

7) Montáž prebieha v opačnom poradí krokov.

Krútiaci moment
Utiahnite skrutky upínacej dosky a chrániča na
24 Nm.

POZNÁMKA
Pri výmene kolesa sa vymieňa aj poistná
podložka.
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Rozobratie a zloženie hnacieho kolesa
Hnacie koleso musíte vymeniť v prípade, ak je jeho priemer
menší ako 320 mm.

1) Vyberte skrutky a otvorte zadný kryt.

2) Uvoľnite matice hnacieho kolesa.

3) Nadvihnite vozík tak, aby bolo hnacie koleso voľne
prístupné. Na zaistenie použite drevené bloky.

VAROVANIE
Počas práce sa musí zaručiť, že sa vozík
nebude môcť pohnúť.

4) Rozoberte hnacie koleso.

5) Opätovné nasadenie vykonajte v opačnom poradí krokov.

Krútiaci moment
Matice na hnacom kolese musíte utiahnuť
uťahovacím momentom 150 Nm.

Demontáž a montáž systému stožiaru
VAROVANIE
Demontáž a montáž systému stožiara by mal z
bezpečnostných dôvodov vykonať autorizovaný
servisný personál.
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Práva a povinnosti vodiča vozíka
Vodič má právo a povinnosť odmietnuť jazdu vozíkom v
nasledovných prípadoch:

• vozík predstavuje jasné bezpečnostné riziko,
• náklad predstavuje jasné bezpečnostné riziko,
• vozík bol opravený, zmenený alebo upravený bez toho,

aby tieto zmeny schválil dozor,
• fyzický alebo psychický stav vodiča vozíka je taký, že sa

môže považovať za bezpečnostné riziko.

Vodič má právo:

• Zabrániť neoprávneným osobám v používaní vozíka, za
ktorý zodpovedá. Neoprávnená osoba je niekto, kto
nedostal povolenie od dozoru, alebo niekto, kto nebol
vyškolený.

• Zabrániť každému prechádzať alebo stáť pod zdvihnutou
vidlicou bez ohľadu na to, či je na nej náklad.

VAROVANIE
Dávajte veľký pozor v priestore motora, napríklad na
horúci povrch a pod.

Nastupovanie a vystupovanie
Pri nastupovaní do vozíka a vystupovaní buďte opatrní. Ak je
nainštalovaná rukoväť, používajte ju. Zoberte do úvahy výškový
rozdiel medzi podlahou a vozíkom.

VAROVANIE
Nie je dovolené vyliezať na vozík.

Riadenie vozíka
Jazda vo verejných priestoroch
Vozík nesmie byť používaný na verejných komunikáciách mimo
súkromných priestorov.

Vzdialenosť medzi vozidlami
Nezabudnite, že vozík pred vami môže náhle zastaviť. Udržujte
vhodnú vzdialenosť. Nezabudnite, že náklad na vidliciach
ovplyvňuje brzdnú vzdialenosť.

Riziko priškripnutia
VAROVANIE
Pri používaní vozíka buďte vždy opatrní. Myslite na
riziko priškripnutia vodiča, ako aj osôb v jeho
blízkosti.

Cestujúci
Cestujúci sa nesmú voziť na vozíku bez toho, že by to nebolo
nejako označené na vozíku.
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Vysunutie stožiara
VAROVANIE
Pred použitím funkcie vysunutia stožiara skontrolujte,
či vám ani nikomu inému nehrozí nebezpečenstvo
pritlačenia medzi stožiar a zvyšok vozíka.

Svetlá výška
Uvedomte si, že sa vozík nesmie používať tam, kde je svetlá
výška otvoru menšia ako výška kabíny vozíka, nákladu alebo
stožiara.

Vozík v priemyselnom výťahu
Vozík môže vojsť do priemyselného výťahu, ak to bolo
povolené. Zabezpečte, aby nebola nikdy prekročená kapacita
priemyselného výťahu (celková hmotnosť vozíka vrátane
hmotnosti vozíka). Vodič musí mať možnosť opustiť vozík. Vo
výťahu parkujte tak, aby bol vodič vedľa dverí. Nikdy
neumiestňujte vozík alebo náklad v nebezpečných zónach
priemyselného výťahu. Zabezpečte, aby boli brzdy vozíka pred
spustením priemyselného výťahu zabrzdené!

Zaťaženie podlahy
Dôkladne si naštudujte upozornenia alebo iné pokyny týkajúce
sa maximálneho zaťaženia podlahy alebo maximálneho tlaku
kolies na podlahu, aby neboli prekročené. Informácie o celkovej
hmotnosti nájdete na výrobnom štítku.

Signalizácia
Na pripútanie pozornosti používajte sirénu.

Slabý výhľad
Keď sa blížite ku križovatke a inými miestam, kde je znížená
viditeľnosť, spomaľte. Zamedzte v jazde tým istým smerom ako
sú vidlice, ak vám náklad vpredu bráni vo výhľade. Ak je váš
výhľad blokovaný, nájdite niekoho, kto vám pomôže.

S cieľom uľahčiť prácu a zlepšiť viditeľnosť možno vozík doplniť
o spätné zrkadlo a kamerový systém.

POZNÁMKA
Príslušenstvo na vozíku môže obmedzovať výhľad.

Preprava

Obrázok 27. Prepravná poloha, vozík s krížovou jazdou
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Počas normálnej jazdy sa musí brať do úvahy prepravná polohy
vozíka. Jazda so zdvihnutými je zakázaná s výnimkou
zdvíhania alebo spúšťania nákladu na policu a pod. a prípadov,
kedy sa náklad prepravuje.

Vozíky s vysúvacím zariadením
Stožiar musí byť v najvnútornejšej polohe čo najbližšie k
vodičovi.

Sklápanie
Stožiar sa musí sklopiť dozadu smerom k vodičovi.

Pri preprave nákladu sa s vozíkom musí jazdiť pokiaľ možno v
opačnom smere, ako smerujú vidlice. Takto sa zaručí lepší
výhľad vodiča pri preprave vysokého nákladu a umožní sa
jednoduchšie manévrovanie s vozíkom. Pri jazde v smere vidlíc
je vozík citlivejší v ostrých zákrutách. (Porovnajte s jazdou
vozidla smerom dozadu.) Vozík riaďte iba vtedy, keď sú všetky
kryty zatvorené a zaistené na mieste.

Rýchlosť
Rýchlosť upravujte v súlade s podmienkami na podlahe,
výhľadom a bezpečnosťou prevádzky. Zabráňte rýchlemu
zrýchľovaniu, náhlemu brzdeniu a zatáčaniu pri vysokej
rýchlosti – hrozí riziko prevrátenia alebo vypadnutia nákladu.

Priestor pre jazdu
Zabezpečte, aby ste mali v úzkych uličkách dostatok miesta pre
vozík - pre vodiča a náklad. Do otvorov úzkych uličiek, ktoré
nedovoľujú obojsmernú premávku, je nutné vojsť v strede
otvoru. Nezabudnite, že zadná časť vozíka vyžaduje pri

zatáčaní ďalší prídavný priestor. Dodržujte označený priestor
pre dráhu vozíka. Ak má vozík ľavý pedál, ľavú nohu
ponechajte na ňom na podlahe vozíka, aby sa zaručilo, že
počas jazdy táto noha nebude presahovať vonkajšie okraje
vozíka. Nezabudnite, že celé telo musí byť vo vnútri vozíka, aby
nedošlo k zraneniu pritlačením.

VAROVANIE
Odsúvanie materiálu z cesty pomocou podvozku
vozíka nie je povolené.

Nebezpečné zóny
Nejazdite blízko okrajov nakladacích rámp, priechodov a pod.,
kde existuje nebezpečenstvo prevrátenia vozíka cez okraj. Pri
jazde blízko farebne označených nebezpečných zón buďte
opatrní.

Prevrátenie
Ak sa vozík prevráti, držte sa volantu alebo rukoväte.
Nevyskakujte!

Vozíky na nakladacej plošine iného vozidla alebo na
prechode
Pred výjazdom vozíka z nakladacej rampy a vjazdom na
plošinu nákladného automobilu alebo vagónu musíte
skontrolovať maximálne zaťaženie prechodu. Musia byť použité
zariadenia, ktoré zabránia skĺznutiu prechodu. Nezabudnite tiež
skontrolovať maximálne zaťaženie vozidla, do ktorého chcete
vojsť. Musia byť tiež použité zariadenia (napríklad brzdiace
kláty) zabraňujúce pohybu vozidla, do ktorého vchádzate.
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Informácie o celkovej hmotnosti nájdete na výrobnom štítku
vozíka.

Smer jazdy pri jazde do svahov
Vozíky s krížovou jazdou
Na vozíku sa bežne jazdí s vidlicami smerom dopredu ku
vrcholu svahu, so spusteným nákladom a stožiarom sklopeným
smerom k vodičovi, ako na obrázku Bežná jazda na svahoch
str. 70.

Obrázok 28. Bežná jazda na svahoch

Počas jazdy do strán je vozík otočený v smere jazdy vodiča,
ako na obrázku Jazda do strán na svahoch str. 70.

Obrázok 29. Jazda do strán na svahoch

VAROVANIE
Pri jazde do strany na svahu buďte maximálne
opatrní, pretože môžu byť ovplyvnené brzdiace
vlastnosti a riadenie. Vždy sa snažte udržiavať
stabilnú rýchlosť. Počas jazdy dole kopcom
udržiavajte nízku rýchlosť.

Nezastavujte s vozíkom vo svahu smerom nahor, pretože
ďalšie rozbehnutie môže byť náročné. Ak je nutné zastaviť
vozík vo svahu smerom nahor, je zvyčajne bezpečnejšie
zacúvať na rovný povrch a až potom sa rozbehnúť.

Uistite sa, že konce nákladu sa nedotýkajú zeme pri manipulácii
s dlhými predmetmi.
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Pozor!
Pri obsluhe vozíka vždy dávajte pozor na personál v okolí.

Rýchlosť (vozíky UFW)

Smer jazdy Podmienky Maximálna
rýchlosť

13 km/h

Náklad < 1 500 kg 11,3 km/h

Náklad > 1 500 kg 8 km/h

Smer jazdy Podmienky Maximálna
rýchlosť

Funkcia vysunutia v predvolenej
polohe

6 km/h

Funkcia vysunutia nie je v
predvolenej polohe

4 km/h

Funkcia vysunutia v predvolenej
polohe

9,6 km/h

Funkcia vysunutia nie je v
predvolenej polohe

4 km/h

Nasledujúce obmedzenia platia pre všetky smery jazdy:

• Max. rýchlosť 4,2 km/h ak ovládané koleso nie je natočené
pod uhlom 0 až 90 stupňov.

• Pri rýchlostiach > 4 km/h sa nesmie otáčať ovládaným
kolesom.

Zabezpečenie pri preprave
Prepravovaný vozík sa musí zabezpečiť na určených
prepravných miestach. Vozík sa môže pripevniť aj popruhmi. Ku
všetkým stranám podvozku možno umiestniť kláty, ktoré
zabránia posúvaniu alebo kĺzaniu.
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Obrázok 30. Zabezpečenie pri preprave – model UFW

Ak má vozík príliš vysoký stožiar, je nutné stožiar odmontovať a
prepraviť ho samostatne podľa obrázka Zabezpečenie pri
preprave, stožiar, vozík UFW str. 72. Zdvíhacia doska vidlíc
sa prepravuje samostatne podľa obrázka Zabezpečenie pri
preprave, zdvíhacia doska vidlíc, vozík UFW str. 73.

UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby sa žiadna časť vozíka pri
uťahovaní popruhov nepoškodila.

Obrázok 31. Zabezpečenie pri preprave, stožiar, vozík UFW
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Obrázok 32. Zabezpečenie pri preprave, zdvíhacia doska vidlíc, vozík
UFW

Pohyb vidlíc (UFW)
Pozrite si ovládač E v tabuľke Funkcie ovládačov str. 15.

Manuálne roztiahnutie vidlíc, voliteľné, vozík UFW

Ak sa vidlice nachádzajú v polohe, keď je poistný kolík
zasunutý do otvoru na nosníku, kolík treba zdvihnúť pomocou
oka tak, aby sa dalo hýbať vidlicami.

UPOZORNENIE
Vidlice by sa nemali posúvať do takých polôh, keď sú
v rôznych vzdialenostiach od stredu.

Obrázok 33. Manuálne roztiahnutie vidlíc, voliteľné, vozík UFW

Normálne prevádzkové podmienky
Stohovanie sa musí vykonávať s rámom vo zvislej a vidlami vo
vodorovnej polohe na pevnej, čistej a rovnej ploche.
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Výnimočné prevádzkové podmienky
Ak sa prevádzkové podmienky odchyľujú od bežných
podmienok uvedených vyššie, je nutné vykonať nasledovné
kroky:

• ak sú pracovné podmienky stálej povahy, musí sa napísať
dohoda s nadriadeným a ďalšími stranami, ktorých sa to
týka,

• ak sú pracovné podmienky dočasnej povahy, vykonajte
príslušné opatrenia, napríklad použite väčší vozík alebo
vhodným spôsobom zmenšite náklad.

Práca v nebezpečnom prostredí
Vozík pracujúci v oblasti, kde je nebezpečenstvo vzniku
požiaru, výbuchu alebo v inej vysoko nebezpečnej oblasti, musí
byť špeciálne vybavený na tento účel.

VAROVANIE
Vozík nie je v bežnom stave pripravený na tieto
situácie.

Parkovanie
Vozík nesmie byť ponechaný bez dozoru inde, než v určených
priestoroch na parkovanie. Vozík musí byť vždy zaparkovaný na
rovnom povrchu. Vždy sa musí použiť parkovacia brzda. Vidlica
musí byť spustená do najnižšej polohy tak, aby nikto nemohol
po nej náhodne chodiť. Vždy vypnite vozík, aby sa nedal
používať. Ak má vozík PIN kód, mal by byť v režime
„odhlásenia“ a vyžadovať nový kód na opätovné naštartovanie,

čo bráni neoprávnenému použitiu. Pozrite si časť . Ak je vozík
vybavený zapaľovacím spínačom na kľúč, pri opustení vozíka
sa kľúč musí vybrať, aby neoprávnené osoby nemohli vozík
používať. Podmienky protipožiarnej ochrany určujú, či sa má
kľúč vybrať zo zapaľovania aj na konci zmeny. Skontrolujte to!

Ak sa vozík ponechá nepoužívaný dlhší čas bez opätovného
nabitia, napríklad medzi dvoma zmenami, musí sa odpojiť
zástrčka batérie.

UPOZORNENIE
Zaparkovaním vozíka alebo uložením tovaru
neblokujte prístup k protipožiarnym zariadeniam ani
dverám.

Pri zdvíhaní vozíka
Všeobecné informácie
Vozík sa smie zdvíhať len pomocou závesných ôk, ktoré sú
určené na tento účel. Povolené body zdvíhania vozíka sú
znázornené na obrázku. Body zdvíhania sú označené nálepkou
zobrazujúcou hák.

Pri zdvíhaní vozíka pomocou zdviháku vozík zaistite pomocou
blokov. Pri vykonávaní pracovných činností nesmie váha vozíka
spočívať na zdviháku.

VAROVANIE
Vozík smú zdvíhať len autorizovaní servisní
pracovníci.
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VAROVANIE
Pri nesprávnom zdvíhaní sa diely vystavené
nadmernej sile môžu poškodiť.

Obrázok 34. Nesprávne zdvíhanie

Pri zdvíhaní vozíka
UFW

Obrázok 35. Zdvíhanie vozíka UFW
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UPOZORNENIE
Ak chcete zdvihnúť celý vozík, musíte použiť body
zdvíhania B. Body zdvíhania A1 a A2 sa používajú na
stabilizáciu alebo v prípade, že chcete zdvihnúť iba
rám stožiara.

Zloženie a uvedenie do prevádzky
VAROVANIE
Vozík by mal skladať, rozoberať a uvádzať do
prevádzky iba autorizovaný servisný personál.

Ak chcete vozík pripraviť na používanie, mali by ste vykonať
nasledujúce kroky.

• Nabite batériu.
• Vykonajte kontrolu v súlade s pokynmi uvedenými v časti

Denná údržba (pred každou zmenou) str. 51.
• Vizuálne skontrolujte znaky poškodenia na vozíku vrátane

vidlíc a vysúvacej časti.
• Skontrolujte, či sú bezpečnostné a výstražné značky na

svojom mieste a čitateľné. Pozrite si časť Bezpečnostné a
výstražné značky str. 79.

Dočasné vyradenie vozíka z prevádzky
Skladovanie
Ak chcete vozík vyradiť z prevádzky na viac než mesiac, mali
by ste ho skladovať v suchých interiérových priestoroch, kde sa
netvorí námraza.

Postup pred skladovaním
1) Vyčistite vozík.

2) Vyčistite a nabite batériu v súlade s pokynmi na údržbu od
výrobcu batérie.

3) Skontrolujte hladinu oleja v hydraulickom systéme podľa
značiek na vozíku alebo vysunutím všetkých hydraulických
valcov do ich koncových polôh. V prípade potreby doplňte
olej.

4) Skontrolujte účinok brzdenia na hlavnej brzde a parkovacej
brzde.

5) Namažte súčasti vozíka podľa tabuľky mazania.

6) Odpojte zástrčku batérie.

Postup počas skladovania
1) Približne každý druhý mesiac nabite batériu a skontrolujte

hladinu elektrolytu v článkoch.

Opätovné uvedenie do prevádzky po skladovaní
1) Vyčistite vozík.
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2) Vyčistite a nabite batériu podľa časti Nabíjanie batérie str.
29.

3) Skontrolujte hladinu oleja v prevodovke a hladinu
hydraulického oleja.

4) Namažte súčasti vozíka podľa tabuľky mazania.

5) Zasuňte zástrčku batérie.

6) Vykonajte týždennú kontrolu v súlade s pokynmi
uvedenými v časti Týždenná kontrola  str. 52.

VAROVANIE
Vozík by mal uvádzať do prevádzky iba autorizovaný
servisný personál.

Vyradenie vozíka z prevádzky
Ak vozík nefunguje a nedá sa ovládať zo sedadla vodiča
pomocou bežných ovládacích prvkov, okamžite kontaktujte
nadriadeného.

Po dohode so servisnou organizáciou autorizovanou
spoločnosťou musí zodpovedný vedúci zabezpečiť, aby sa
presun vozíka uskutočnil riadeným spôsobom tak, aby
nevzniklo riziko nehody. Vozík sa premiestňuje pomocou iného
vozíka, ktorý má dostatočnú nosnosť na premiestnenie na
vhodné miesto, kde sa môže vykonať oprava. Vozíky sa musia
zdvíhať v určených bodoch, pozrite si časť Pri zdvíhaní vozíka
str. 75.

VAROVANIE
Skontrolujte, či sa vozík nemôže pri premiestňovaní
prevrátiť alebo zosunúť z vidlíc.

Kývajúci sa náklad
Vozík nie je vybavený na manipuláciu s visiacim nákladom,
ktorý sa môže začať kývať.

Montáž hasiaceho prístroja
Hasiaci prístroj sa musí namontovať na vhodné miesto, aby bol
ľahko prístupný, neobmedzoval výhľad vodiča a nemohol
spôsobiť kolíziu napríklad pri prudkom brzdení.

VAROVANIE
Nie je dovolené vŕtať do stĺpikov chrániča nad hlavou
ani samotného chrániča nad hlavou.

V prípade vzniku nehody
Všetky nehody okamžite oznámte dozoru. Ak je to možné,
vozík nepremiestňujte. Ak je to možné, vykonajte činnosti na
zníženie poškodenia alebo škody, hlavne ak sú zranení ľudia.
Zabráňte činnostiam, ktoré by bránili vyšetreniu nehody. Vo
všeobecnosti je nutné čakať na rozhodnutie dozoru.

Úrovne hluku alebo zvuku
Úrovne hluku v polohe pri jazde odmerané v súlade s
európskou normou EN 12053 sú nižšie ako 70 dB(A).
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Vibrácie
Údaje o vibrácii modelov vozíkov (testované v súlade s normou
EN 13059+A1:2008).

UFW aw,zS = 0,79 m/s², presnosť merania Cv 0,064

Klimatické podmienky
Normálna prevádzková teplota, pre ktorú je vozík navrhnutý, je
v rozsahu +1 °C až +25 °C. Maximálna krátkodobá teplota je
+40 °C a minimálna krátkodobá teplota je –25 °C. Ak je vozík
určený na používanie v chladných skladoch, rozsah teploty je
rozšírený na nepretržitú prevádzku do –35 °C.

Ak je vozík určený na použitie pod strechou alebo v chladných
skladoch (verzia pre chladné sklady), môže sa počas
nepretržitej prevádzky používať pri teplotách až do –35 °C, no
nesmie sa nechávať bez použitia v teplotách nižších ako bod
mrazu. Nabíjanie alebo dlhodobé parkovanie musí prebiehať pri
min. teplote 1 °C.

POZNÁMKA
Prevádzka a vlastnosti vozíka môžu byť negatívne
ovplyvnené štartovaním v teplotách pod bodom
mrazu. Vozík môže stále zamrznúť aj v prípade, že
okolitá teplota stúpla nad nulu.

Pracovné plošiny
Pri dočasnom zdvíhaní osôb na vozíkoch so zdvíhaním bez
vodiča sa musia dodržiavať vnútroštátne predpisy a
odporúčania týkajúce sa práce s pracovnými plošinami.

Vrchná zábrana
Ak je vozík vybavený chráničom nad hlavou, nie je dovolené
chránič odstraňovať.

Ochranná obuv
Pri práci s vozíkom je nutné podľa platných vnútroštátnych
noriem nosiť ochrannú obuv.

Osvetlenie
Pracovné osvetlenie uľahčuje prácu pri slabom osvetlení.
Pracovné osvetlenie je k dispozícii ako príslušenstvo pre
mnohé modely.

Prídavné jednotky alebo prívesy
Ak sa po dodaní rozhodnete vybaviť vozík ďalšími jednotkami,
zariadením vlečného závesu pre prívesy alebo iným
príslušenstvom, ktoré môže ovplyvniť stabilitu alebo brzdný
výkon vozíka, musíte sa obrátiť na spoločnosť STILL alebo
splnomocneného zástupcu tejto spoločnosti. Zostavenie vozíka
musí vopred schváliť spoločnosť UniCarriers Manufacturing
Sweden AB, pozrite si časť Zmeny na vozíku str. 7.
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Bezpečnostné a výstražné značky
Všeobecné informácie

POZNÁMKA
Na vozíku existuje množstvo výstražných značiek.
Značku, ktorá je poškodená alebo chýba, vždy
vymeňte.

Vysvetlenie symbolov, vozík UFW

Nebezpečenstvo
pomliaždenia medzi
pohybujúcimi sa
dielmi

Nestojte pod vidlicou
Nestojte na vidlici

Nestojte medzi
stožiarom a batériou Pred používaním

vozíka si prečítajte a
dodržujte návod na
obsluhu.

Pred otočením
smerom von
potiahnite sedadlo do
krajnej polohy vpredu.
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Umiestnenie bezpečnostných a výstražných značiek

A. Ak je vozík vybavený
minivolantom.   
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Rozmery
POZNÁMKA
Nasledujúce informácie o rozmeroch platia pre vozíky
vybavené najmenšou možnou batériou a vidlicou s
dĺžkou 1150 mm.

Obrázok 36. Rozmery – model UFW

Miery UFW200 UFW250

H 4350 - 8500 4500 - 9700

h4 H+700 H+700

Návod na obsluhu vozíka UFW — D008453, B, SVK, ForTranslation



16   ROZMERY

82

Miery 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

Rozmery kabíny (voliteľné)

Obrázok 37. Rozmery kabíny

Miery Kabína určená pre chladné
sklady

H 2400

W 1000

D 830

Tabuľka 7. Rozmery kabíny v mm
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Hmotnosť
POZNÁMKA
Nasledujúce údaje o hmotnosti platia pre štandardné
vozíky s najmenšou možnou batériou.

Ak je k vozíku pripojené doplnkové vybavenie, skutočné
hodnoty sa môžu od tejto tabuľky líšiť. Informácie o hmotnosti
konkrétneho vozíka nájdete na výrobnom štítku.

Model vozíka Hmotnosť (kg)

UFW 200 4520 (H = 8500)

UFW 250 4940 (H = 9700)

Tabuľka 8. Hmotnosť, štandardný vozík
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Objednanie katalógu náhradných dielov
Spoločnosť STILL nedodáva s vozíkom katalógy náhradných
dielov automaticky. Hlavný návod si môžete za poplatok
objednať prostredníctvom miestneho predajcu. Termín dodania
sa odhaduje na asi tri týždne.
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