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Instruktionsbok
Denna originalinstruktionsbok innehåller information som Du,
som användare av trucken, måste vara medveten om för att
undvika/minimera risken för att Du själv eller trucken skadas.
Du har även ett ansvar gentemot företagsledning, andra
människor och föremål i Din omgivning. Läs därför noggrant
igenom denna bok innan Du för första gången startar trucken.

Instruktionsboken beskriver standardutrustad truck,
kundanpassning kan förekomma.

Det är inte självklart att de tillval som beskrivs i
instruktionsboken passar alla truckmodeller. Kontakta din
truckleverantör för information.

Våra produkter utvecklas och förnyas ständigt, därför
förbehåller vi oss rätten till ändringar utan föregående
meddelande.

Tack för valet av UniCarriers Manufacturing Sweden AB som
Din truckleverantör.

UniCarriers Manufacturing Sweden AB
Vi har tillverkat truckar sedan 1958. Kvalitet, driftsäkerhet och
innovationer har gett oss en framträdande roll som
truckleverantör världen över.

UniCarriers Genuine Parts
Tillförlitligheten som UniCarriers utlovar fordrar UniCarriers
originalreservdelar. Det är endast UniCarriers
originalreservdelar som garanterar funktion, livslängd och rätt till
garanti.

Försäkran om överensstämmelse
UniCarriers Manufacturing Sweden AB, SE-435 82 Mölnlycke,
Sverige, försäkrar under eget ansvar att levererad produkt
uppfyller relevanta säkerhetskrav i direktiven 2006/ 42/EC och
2004/108/EC. Riskanalys är baserad på ISO 3691-1.
Certifikatet Försäkran om överensstämmelse medföljer varje
maskin. Det är viktigt att detta följer trucken.

Tillverkas av:
UniCarriers Manufacturing Sweden AB, Metallvägen 9,
435 82 Mölnlycke, Sverige, Telefon +46 (0) 31 98 40 00,
e-post: info@atlet.se, Webbsida: www.atlet.com.

Försäljning och kundservice genom:
STILL GmbH, Berzeliusstrasse 4, 22113 Hamburg, Tyskland.

Omvandlingstabell truckmodeller
Kommersiellt namn Modellnamn

FM-4W 20 UFW 200

FM-4W 25 UFW 250
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Modifiering av truckar
OBS!
Obehörig modifiering av truckar är inte tillåten.

Inga modifieringar eller ändringar av motordrivna industritruckar,
som kan påverka exempelvis kapacitet, stabilitet eller
säkerhetskrav för trucken ska företas utan föregående skriftligt
medgivande från STILL, dess behöriga representant, eller en
efterföljare för dessa. Kontakta en behörig STILL återförsäljare
innan någon modifiering eller ändring företas på din
industritruck, vilka exempelvis kan påverka bromsning, styrning,
sikt och tillkoppling av separata lastaggregat. Efter tillstånd
givits av STILL, dess behöriga representant eller efterföljare till
dessa, ska skylten som anger truckens kapacitet, dekaler,
etiketter och drift- och instruktionsböcker också ändras.

Endast i den händelse att STILL inte längre skulle finnas kvar
som företag och det inte längre skulle finnas någon efterföljare
för företagets intressen, får användaren göra en modifiering
eller ändring av en motordriven industritruck. Detta gäller under
förutsättningen att användaren:

• ser till att modifieringen eller ändringen konstrueras, testas
och genomförs av en eller flera ingenjörer som är experter
på industritruckar och deras säkerhet

• upprätthåller ett permanent register för konstruktionen,
testet eller testerna och genomförandet av modifieringen
eller ändringen

• godkänner och företar lämpliga ändringar av skylten eller
skyltarna som anger truckens kapacitet, dekaler, etiketter
och instruktionsboken

• sätter på en permanent och lätt synlig etikett på trucken
som anger sättet på vilket den har modifierats eller ändrats
tillsammans med datumet för modifieringen eller
ändringen, och namnet och adressen till organisationen
som utförde uppgifterna.
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Vi värnar om miljön
Merparten av produkterna består av stål som kan återvinnas
helt.

Miljöpåverkan
Alla produkter påverkar miljön genom hela sin livscykel.

Energiförbrukning vid användning är en av de viktigaste
faktorerna som påverkar miljön.

Genom riktig skötsel, underhåll och användning kan
energiförbrukningen minskas och därigenom minskas
miljöpåverkan.

Avfall
Avfallsämnen som uppstår vid reparation, skötsel, rengöring
eller skrotning ska samlas upp och tas omhand på ett sätt som
är miljöanpassat och följer de enskilda ländernas föreskrifter.

Sådana arbeten får endast utföras på plats som är avsedd för
ändamålet.

Återvinningsbart material bör tas tillvara av specialiserade
instanser.

Miljöfarligt avfall, såsom exempelvis oljefilter, hydraulolja,
batterier och elektronik som hanteras felaktigt, kan påverka
miljön eller den mänskliga hälsan negativt.
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Arbetsledarens ansvar
1. Arbetsledaren ansvarar inför företagsledningen för att

trucken körs och används på rätt sätt.
2. Arbetsledaren har ansvar för att uppfylla de krav som ställs

på föraren, se Krav på förare sidan 10.
3. Arbetsledaren är skyldig att instruera och kontrollera så att

förarinstruktionerna följs.
4. Arbetsledaren ska tillhandahålla och truckföraren ska

kvittera ut:
• instruktionsbok för STILL eltruckar
• andra nödvändiga instruktionsböcker.

Arbetsledaren ska också läsa igenom och göra sig väl förtrogen
med instruktionsboken.

Trucken måste vara försäkrad med minst trafikförsäkring om så
krävs av nationell myndighet.

Tillsynspersonal

OBS!
Daglig tillsyn och viss service utförs av föraren, sedan
han/hon fått tillräcklig utbildning i truckens
uppbyggnad och skötsel. Fortsatt regelbunden
service bör utföras av auktoriserad
serviceorganisation. För att få effektiv och fullgod
service av trucken, ta kontakt med STILL
serviceavdelning eller auktoriserad återförsäljare.
STILL kan erbjuda serviceavtal för fortlöpande tillsyn.

Användningsvillkor
Trucken får framföras under följande förutsättningar:

• inomhus
• under skärmtak, se: Klimatförhållanden sidan 74.
• jämnt, hårt och plant underlag
• maximal golvbelastning kontrollerad och ej överskriden
• normal driftstemperatur, se Klimatförhållanden sidan 74
• god sikt, tillräcklig belysning och godkända körvägar.
• användning i stillastående luft. Förekommer

luftströmmar/vind måste lasthantering och framförande
anpassas till rådande förhållande.

VARNING!
En truck som arbetar i brandfarligt, explosionsfarligt
eller på annat sätt riskfyllt område ska vara
specialutrustad för ändamålet. Trucken är normalt
inte utrustad för dessa miljöer.
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Behörighet att köra trucken
Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den
utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att
undgå risker i arbetet. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Därför är
det nödvändigt att den som utses till förare får genomgå lämplig
truckförarutbildning med både fackteoretisk och praktisk del
som motsvarar de arbetsuppgifter föraren förväntas få efter
utbildningen. Vid större förändringar i arbetet kan det bli
nödvändigt med fortbildningskurs. Det är önskvärt att
arbetsgivaren ger arbetstagaren ett skriftligt tillstånd som
beskriver att arbetstagaren får köra truck och i vilken
omfattning.

Krav på förare
Truckföraren ska ha de psykiska och fysiska förutsättningar
som behövs för arbetet. Föraren ska också vara väl förtrogen
med allt som har med truckens handhavande och manövrering
att göra, med gällande trafikregler och med andra
förekommande instruktioner. Truckföraren ska ha
arbetsledningens tillstånd att köra truck av aktuell typ och vara
särskilt instruerad om arbetet och trafikförhållanden.

Förarens ansvar på specifika marknader

Följande gäller avseende förarens ansvar vid användning av
truckar:

• Australien: Föraren ska följa kraven i standard AS 2359.2.
• Nordamerika: Föraren ska följa kraven i den tillämpliga

delen av standard ANSI/ITSDF B56.

Inspektion av truck
• Truckföraren är inför arbetsledningen ansvarig för att

trucken är i gott skick.
• Daglig tillsyn ska göras noggrant före varje arbetsskifts

början. Se avsnitt Tillsyn av truck sidan 48.
• Anmäl omedelbart till arbetsledningen eventuella fel på

trucken.
• Trucken ska hållas ren och underhållas så att den alltid är i

gott skick. Den ska ses över regelbundet enligt
tillsynsinstruktionerna.

• Kontrollera att ingen säkerhetsutrustning har modifierats
eller satts ur funktion.

För bästa drift och för att inte sätta garantin ur spel, använd
endast UniCarriers originalreservdelar!
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Förklaring av maskinskyltar
På maskinskylten finns viktig information. Studera den noga!
Tillåten last får ej överskridas.

Maskinskylt Lastbegränsningsskylt

Bild 1. Maskinskylt och lastbegränsningsskylt

1. Modellbeteckning   
2. Modell serienr/version

(S=Specialutf.)   
3. Tillverkningsår   
4. Tillåten last, Q   
5. Tyngdpunktsavstånd, D   
6. Lyfthöjd för gaffelvagnen,

H   

7. Batterispänning   
8. Vikt utan batteri   
9. Minsta batterivikt   
10. Maximal batterivikt   
11. Referensnummer   
12. Aggregatbeteckning (tillval)   

Total truckvikt = Vikt utan batteri + Batterivikt + Last + Förare.

Placering av maskinskyltar
Maskinskylten sitter bakom förarstolen.
Lastbegränsningsskylten sitter på stolpen till förarskyddstaket
framför föraren.

Bild 2. Placering av maskinskyltar

A. Lastbegränsningsskylt    B. Maskinskylt   
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Fyrvägstruck UFW Tergo

UFW Tergo (U** Tergo) är en elektrisk fyrvägstruck som är
speciellt anpassad för att hantera lång och skrymmande last
och olika typer av lastbärare. Att köra i fyra riktningar är möjligt
tack vare lasthjulsvridning. Trucken fungerar med lasten
hanterad såväl framför stödbenen som med indragen mast för
minskad gångbredd. Trucken används för stapling i olika
lagringssystem och för att transportera lastbärare.

Förarmiljö
Funktioner
Reglage

Bild 3. Fotreglage

A. Vänsterfotsbrytare
(säkerhetsfunktion)   

B. Bromspedal   

C. Fartreglage   
D. Batterilås för batteri på

släde   
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Bild 4. Reglage, instrumentpanel

A. Ergologic styrspak   
B. Handmanövrerad

körriktningsväljare (Endast i
kombination med
hydraulspakar)   

C. Signalhornsknapp (Endast i
kombination med
hydraulspakar)   

D. Display   
E. Tangentbord   
F. Nödstopp

(säkerhetsfunktion)   

G. Brytare (se Brytare G. sidan
13)   

H. Nyckelvred (tillval) eller
knapp/indikatorlampa för
aktivering av slingföljning
(tillval)   

I. 12-voltsuttag (tillval)   
J. Handtag för batterihandske   
K. Spak för batteribytarsystemet

(tillval)   

G1 Kamera 1/2 (tillval)

G2 Lyft/sänk golv

G3 Tillval

G4 Arbetsbelysning (tillval)

G5 Kamera på/av (tillval)

Tabell 1. Brytare G.

Backkamerasystem för sidledskörning (tillval)
Fyrvägstruck UFW kan vara utrustad med ett
backkamerasystem som ger föraren ökad sikt bakåt vid
sidledskörning. Backkameran ger ökad sikt över lång last.
Starta kameran genom att trycka på brytaren (pos G5), och
starta sedan monitorn genom att trycka på knappen.

Bild 5. Backkameramonitor
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Hydraulfunktioner
För att använda hydraulfunktionerna så måste föraren sitta i
stolen så att stolsbrytaren (säkerhetsfunktion) aktiveras.

Ergologic styrspak

Bild 6. Ergologic styrspak

Fyrvägstruck

Reglage Funktion Rörelse

A Gafflar sänk/höj För hela reglaget
bort från/mot föraren

B Mast ut/in För hela reglaget
mot/från masten

C Tilt upp/ner För reglaget upp/ner

D Rotation av
vridhjul

medurs/moturs För reglaget bort
från/mot föraren

E Gaffelspridning ihop/isär För reglaget upp/ner

F Körriktningsväljare framåt/bakåt Tryck ner knappen
för önskad
körriktning

G Signalhorn Tryck ner knappen

H Rotation av
vridhjul och
drivhjul samtidigt

Tryck ner knappen
och för reglage D
bort från/mot föraren

I Tillval Tillval

Tabell 2. Reglagefunktioner

Hydraulspakar (tillval)
Spak 1 är placerad närmast föraren.
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Fyrvägstruck

Bild 7. Hydraulspakar, fyrvägstruck

Spak Från föraren Mot föraren

1 Sänk Lyft

2 Mast ut Mast in

3 Tilt ned Tilt upp

4* Vridhjul moturs Vridhjul medurs

5 Gafflar isär Gafflar ihop

Tabell 3. Spakfunktioner, fyrvägstruck

* Genom att hålla ned knappen på ovansidan av spaken
positioneras drivhjulet i samma riktning som vridhjulet.

FÖRSIKTIGHET!
Funktionen för gaffelspridning får inte användas med
last på gafflarna. Gafflarna kan snedställas och
orsaka skador på bommen. Använd av samma orsak
inte funktionen när gafflarna är ställda mot
stödbenen. Lyft upp gafflarna först.

FÖRSIKTIGHET!
Gaffelspridning är inte avsedd att användas för att
klämma fast lasten mellan gafflarna.

OBS!
Om trucken är utrustad med det bredare
gaffelspridningsaggregatet sticker det ut 213 mm på
varje sida om trucken.

Inställningar
Instrumentpanel och armstöd
För att öka komforten och förarergonomin finns ett antal
justeringsmöjligheter. För tillvägagångssätt, se även instruktion i
facket under höger armstöd.
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Bild 8. Justering av instrumentpanel och armstöd

A. Tryck på knappen A för att
justera hela
instrumentpanelen i
längdled.   

B. För spaken B uppåt för att
justera armstödet i höjdled.   

Förarstol
Förarstolen kan anpassas efter förarens vikt, storlek och
sittställning. Justeringar kan göras enligt nedan.

A. Viktjustering

Fäll ut veven på viktjusteringsreglaget A och veva tills den
gröna markeringen pekar uppåt när föraren sitter på stolen. Då
är fjädringen anpassad för förarens vikt.

B. Spärra ryggstödstilt

Ryggstödet kan vara i rörligt tiltläge eller spärras i fast position.
Fäll ner spaken B till vertikalt läge för att spärra tiltfunktionen i
ryggstödet. Ryggstödet kan spärras i valfritt läge utmed hela
tiltrörelsen.

C. Ryggstödslutning

Instruktionsbok UFW — D008453, B, sv-SE, ForTranslation



BESKRIVNING AV TRUCK   07

17

När ryggstödet är i tiltläge (dvs spak B horisontell) kan
ryggstödets lutning justeras i tre lägen med spak C. Luta
ryggstödet bakåt, dra ut spaken och ställ i önskat läge. Släpp
tillbaka ryggstödet. För en mer upprätt sittställning, för spaken
så att den pekar nedåt. För att ryggstödet skall luta mer i icke
tiltat läge, för spaken så att den står i horisontellt läge.

D. Längdjustering

Stolen kan flyttas i längdled genom att föra handtagen under
sitsen uppåt och samtidigt skjuta stolen framåt/bakåt.

G. Svankstöd

Svankstödet justeras genom att pumpa upp blåsan. Släpp ut
luft genom att hålla in knappen på blåsan.

H. Stolsvärme (tillval)

Stolsvärmen sätts på och regleras genom att rulla ratten, som
sitter till vänster på sittdynan, uppåt eller nedåt.

Nackstöd (tillval)

Bild 9. Justering av nackstöd

Nackstödet B är stegvis reglerbart upp/ner. För att lossa
nackstödet från stolsryggen, tryck in spärren A på baksidan av
stolsryggen och dra samtidigt upp nackstödet. För att hitta
spärren, följ nackstödets stag ner längs stolsryggen.

Miniratt
Om trucken är utrustad med miniratt ska hela vänstra
handflatan placeras över rattknoppen på miniratten och armen
ska vila på armstödet. Armstödet anpassas efter rörelserna
föraren gör. För att underlätta i- och urstigning kan armstödet
fällas upp.
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Bild 10. Miniratt, justering av armstöd

A. Längdjustering armstöd
Armstödet kan justeras i längdled genom att trycka in knappen
A och föra armstödet till önskad position.

B. Höjdjustering armstöd
Armstödet kan justeras i höjdled genom att lossa vredet B och
föra armstödet till önskad position. Armstödet låses i position
genom att vrida om vredet.

Midiratt (tillval)
Midiratten kan justeras i tre olika inställningsriktningar, höjdled,
horisontellt och vridning. Alla inställningar görs genom att lossa
vredet (A).

Bild 11. Justering av midiratt

Stability Support System, S3-1
S3 alternativ 1 (S3-1) är ett elektroniskt hjälp- och
övervakningssystem som ger ökad stabilitet och trygghet vid
lastning och körning.

Truckar utrustade med S3-1 sänker maxhastigheten för drivning
och vissa hydraulfunktioner beroende på gafflarnas höjd över
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golv, slädens position och när drivhjulet är svängt mer än 3
grader åt något håll. Om trucken startas med gafflarna höjda
eller släden utskjuten ges en anmodan i truckdatordisplayen om
att sänka gafflarna eller dra in släden. Görs inte detta så
begränsas truckens hastighet. Om gafflarna är höjda reduceras
även hastigheten på andra och tredje manöverspaken.

OBS!
Vid sidledskörning av fyrvägstruck begränsar S3-1
inte hastigheten vid sväng.

Reducerar risk för vältning i sidled
A. När föraren ökar hastigheten för snabbt eller håller för hög
fart, kombinerat med tvära girar, finns risk för vältning.
S3-1-systemet "tänker efter före" och kan direkt kompensera
genom att reducera farten och accelerationen.

B. Hastigheten reduceras även när gafflarna höjs och masten
skjuts ut.

Ökad kontroll i höga hastigheter
Eftersom trucken vid hög fart är svårare att styra i
gaffelriktningen, reduceras här hastigheten.

Reducerar risk för tippning
När last hanteras på höga höjder och när masten skjuts ut och
tiltas uppstår tippande krafter, speciellt i kombination med att
trucken flyttas över golvet. Här vidtar S3-1-systemet omedelbart
åtgärder genom att ge nya direktiv till styrsystemet för
maströrelserna.

• Vid höga lasthöjder begränsar S3-1 antalet operationer
som är möjliga att utföra samtidigt. Dessutom begränsas
rörelsens hastighet för att ytterligare möjliggöra exakt och
säker hantering.

• Vid låga och måttliga lasthöjder tillåts samtidiga
spakfunktioner, men även här säkerställer systemet
minimal ryckighet och förhindrar oönskade rörelser.

Stability Support System, S3-2
S3 alternativ 2 (S3-2) består av delsystemen S3-2 hastighet
och S3-2 vikt.

S3-2 hastighet
S3-2 är ett system som mäter lastvikten under och/eller direkt
efter lyft av gafflarnaför att kunna erhålla bästa bromskraft
och/eller tillåta högre hastighet för låga lastvikter. S3-2 tillåter
högre prestanda än S3-1.

S3-2 vikt
S3-2 är ett system som mäter lastvikten under och/eller direkt
efter lyft av gafflarna för att kunna visa vikt för föraren för
jämförelse med truckens lastbegränsning.

Lastvikten rundas av till närmaste 100 kg.

OBS!
Resultatet för viktmätning under lyft kan påverkas om
truckens oljetemperatur skiljer sig från
oljetemperaturen vid viktkalibreringen.
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Viktindikering
Inledning

OBS!
Detta system uppfyller inte de legala kraven för att
betraktas som en våg.

Om viktindikeringen är aktiverad, kommer det automatiskt att
starta en lastviktsmätning efter varje gång som lasten sänks
och stannar under transportlägesbrytaren.

OBS!
Observera att detta sker oberoende av om föraren
har begärt en mätning eller inte.

Föraren kan begära att lastvikten visas i displayen genom att
trycka på knappsatsen enligt Aktuell lastvikt sidan 39. Om
inget giltigt mätresultat finns vid tidpunkten för mätningen,
kommer truckdatorn att instruera föraren om hur gafflarna ska
flyttas för att uppnå ett resultat och sedan visa resultatet i
displayen.

Lastviktsresultatet avrundas till närmaste 10 kg/lb. Minsta
lastvikt är 100 kg / 220 lb.

Förutsättningar och krav
En mätning kan endast ske när gafflarna har sänkts och
stannats mellan transportlägesbrytaren och golvnivån. Gafflarna
måste vara stillastående i ungefär två sekunder.

Det är viktigt att hela lasten bärs upp av gafflarna, och
exempelvis inte vilar på golvet eller något annat, annars
kommer resultatet att bli felaktigt.

För bästa noggrannhet ska gafflarna stoppas snabbt efter att ha
sänkts med en relativt hög hastighet. Se till att lasten är säker
på gafflarna när detta görs.

Minsta lastvikt är 100 kg.

OBS!
Resultatet för viktmätning under lyft kan påverkas om
truckens oljetemperatur skiljer sig från
oljetemperaturen vid viktkalibreringen.

Noggranhet, Viktindikering
Systemet viktindikering har en nominell noggrannhet på +- 50
kg. Mätresultatet kan dock skilja sig åt mer än detta om
gafflarna sänks mycket långsamt.

Funktioner
Viktindikeringssystemet består av ett antal funktioner. För
beskrivning och användning av de olika funktionerna, se
Viktindikering sidan 39.

Dynamic Curve Control (DCC)
Dynamic Curve Control (DCC) är ett elektroniskt hjälpsystem
som minskar risken för vältningsolyckor. När föraren ökar
hastigheten för snabbt eller håller för hög fart, kombinerat med
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tvära girar, kompenserar systemet genom att reducera farten
och accelerationen.

Truckar som är utrustade med S3 (se Stability Support System,
S3-1 sidan 18) har Dynamic Curve Control inbyggt.

Active Spin Reduction, ASR (tillval)
Om truckens drivhjul tappar fästet från underlaget blinkar
varningslampan i mitten av displayen och hastigheten
reduceras till krypfart. Efter 2 sekunder, om fästet återfås, höjs
hastigheten gradvis upp till normal fart.

OBS!
ASR fungerar inte vid sidledes körning av
fyrvägstruck.

Fork Safe Zone System (tillval)

Fork Safe Zone System är ett elektroniskt hjälpsystem som
stoppar körning av gafflarna innan de tar i truckens stödben.
Detta för att minimera skador på gafflarna/gaffelvagn. Systemet
är aktivt när gafflarna befinner sig i transportläge (under 0,5 m).
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När systemet förhindrar en gaffelrörelse blinkar symbol på
truckens display. För att åsidosätta systemet och fortsätta en
gaffelrörelse trycks knapp "5" ner på truckens tangentbord.

Hytt (tillval)
Truckar som ska användas under skärmtak, kan för förarens
komfort utrustas med hytt.

Bild 12. Hytt

Taklucka
Takluckan är öppningsbar både inifrån och utifrån och används
som nödutgång. Luckan kan öppnas en bit och kan sedan
hakas av helt.

Bild 13. Taklucka

FÖRSIKTIGHET!
Takluckan får endast användas som nödutgång.
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Värmeelement
Trucken är utrustad med ett värmeelement samt ställbara
ventiler som fördelar luften i hytten och till rutorna. Fördelning
av luft utifrån och luft inifrån hytten justeras med ett reglage på
värmeelementet.

Bild 14. Värmeelement

Bild 15. Värmeelement, spjäll

Undertill på värmeelementet sitter ett spjäll som fördelar luft till
golvnivån i hytten.

Funktioner värmeelement
Värmeelementet sätts igång i autoläge när trucken startas.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur och
fläkthastighet.
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Rakt framför föraren sitter en panel med display och
manöverknappar som styr värmeelementet.

Bild 16. Värmeelement, funktioner

A. Reglage för fördelning av
luft   

B. Manöverknappar för
fläkthastighet   

C. Manöverknappar för
temperaturinställning   

D. ON/OFF + knapp för
autofunktion, manuell
funktion   

E. Display för inställd
temperatur. Om punkten lyser
så är autofunktionen
aktiverad   

Dra reglaget neråt för att stänga spjället. Luften
cirkulerar då inne i hytten. Dra reglaget uppåt för
att öppna spjället. Luft tas då utifrån. Om
reglaget ställs någonstans mellan ytterlägena
förses hytten med en blandning av luft utifrån
och inifrån.

Tryck på pil upp för att öka eller pil ner för att
minska hastigheten på fläkten. Om
fläkthastigheten justeras när autofunktionen är
aktiverad kopplas autofunktionen ur.

Tryck på pil upp för att öka eller pil ner för att
minska temperaturen. LO indikerar att all värme
är frånslagen. HI indikerar att full värmeeffekt är
påslagen.

Tryck på autoknappen för att sätta på och stänga
av värmeelementet. Autoknappen används
också för att starta autofunktion (startas
automatiskt när trucken startas).

FÖRSIKTIGHET!
Hyttvärmaren får ej övertäckas.

Instruktionsbok UFW — D008453, B, sv-SE, ForTranslation



BESKRIVNING AV TRUCK   07

25

VARNING!
Under drift blir värmeelementets hölje varmt. För att
undvika brännskador, rör ej vid värmeelementet.

VARNING!
Vid is/imma på hytten som hindrar sikten får trucken
inte köras.

Övriga funktioner

Bild 17. Hytt, funktioner

A. Belysning   
B. Inre handtag   

C. Yttre handtag   

Tillval
Trucken kan vara försedd med utrustning som är tillval. Bland
annat finns följande möjligheter:
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Tillval Beskrivning

Kamerasystem Färgsystem med gaffelmonterad kamera
och 7-tums LCD-skärm

Radio/CD/MP3

12 V DC uttag Strömförsörjning till exempelvis
mobiltelefon

Omvandlare 48-12 V 5 A/60 W, placerad under högra
armstödet

Nyckelbrytare Trucken startas med nyckel istället för
med pinkod.

Smart Start Trucken startas med kort istället för med
pinkod.

Arbetsbelysning 2 lampor monterade under förarskyddet

Tillbehörshållare Arm med fäste för exempelvis en
terminal

Skrivskiva Justerbar skrivskiva anpassad för
A4-format, inkluderar tillbehörshållare

Backkamerasystem Färgsystem med mastmonterad kamera
och 7-tums LCD-skärm

Backspegel Vidvinkelspegel

Fork Safe Zone System Elektroniskt system för att skydda
gafflarna från att köras sönder mot
stödbenen

360-gradersstyrning Trucken har som standard
handmanövrerat körriktningsval och
360-gradersstyrning.

OBS!
Användarinstruktioner för eventuella tillval levereras
tillsammans med utrustningen.

Information om tillval kopplade till truckdatorn finns under
Truckar utrustade med tillval sidan 35.

Instruktionsbok UFW — D008453, B, sv-SE, ForTranslation



BATTERI   08

27

Specifikationer
Specifikationer

Truckmodell Batterikapacitet
(V/Ah)

Vikt (kg)

UFW 200 48 / 465-930 712-1567

UFW 250 48 / 560-930 892-1567

Tabell 4. Batterier standard

Batteriladdning
Batteriservice får endast utföras av särskilt utbildad personal.
Batteri får dock laddas av annan personal under förutsättning
att batterihandske används för att ansluta batteriet till
laddningsaggregatet. Batteriet laddas enligt rekommendation
från batteritillverkaren med en laddare som är anpassad till
batteriet. Trucken är avsedd att användas med
bly/syra-batterier. Endast helautomatiskt laddningsaggregat bör
användas.

Följ lokala lagar och säkerhetsföreskrifter vid laddning av
batteri. Det utrymme där batterier laddas bör vara markerat och
ha god ventilation. Ögondusch, tvättmöjligheter, brandsläckare
och skyddsglasögon bör finnas tillgängligt.

VARNING!
Kontroll av syravikten bör endast utföras av
auktoriserad servicetekniker.

VARNING!
Använd alltid skyddsglasögon. Syra kan orsaka
allvarliga frätskador.

VARNING!
Vid laddning bildas knallgas! Rökning eller öppen eld
kan orsaka explosion!

VARNING!
Ta av alla ringar, armband, halskedjor och liknande
vid hantering av batterier.

Före laddning
1. Stäng av trucken.
2. Vrid ner handtaget för att lossa batterihandsken om

trucken är utrustad med ett sådant.
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3. Dra ur batterihandsken ur trucken med hjälp av
batterihandskens handtag.

FÖRSIKTIGHET!
Dra inte ur batterihandsken genom att dra i
kablarna.

Bild 18. Batteriladdning

Bild 19. Batteriladdning (STILL-unik batterihandske)

4. Kontrollera att syranivån inte är över eller under
cellplattorna.
Batteriet kan skadas om cellplattorna är torrlagda vid
laddning. Syran riskerar att rinna över under laddning om
syranivån är för hög.

5. Koppla batterihandsken till batteriladdarens handske.
6. Slå till laddningsströmbrytaren på batteriladdaren.
7. Kontrollera att amperemätaren ger normalt utslag.

Efter laddning
1. Kontrollera att laddningen är avslutad.
2. Slå ifrån laddningsströmbrytaren.

Instruktionsbok UFW — D008453, B, sv-SE, ForTranslation



BATTERI   08

29

3. Lossa laddningshandsken.
4. Fyll på med ackuvatten till rätt nivå.
5. Torka av batteriet för att förhindra krypström och

självurladdning.
6. Anslut batterihandsken genom att vrida upp handtaget om

trucken är utrustad med ett sådant.

Underhåll och byte av batteri
Underhåll och byte av batteri
Batteri på släde
1. Tryck på knapp 4 på tangentbordet samtidigt som spak

“mast in” aktiveras.
2. Tryck ner fotpedalen som frigör batterispärren. Pedalen

ska hållas nedtryckt medan spak “mast ut” aktiveras.
3. Kör ut batteriet för bättre åtkomlighet vid inspektion/byte.
4. Dra ur batterihandsken.
5. Vid byte; ställ batteriet på

laddnings-/lagringskonstruktionen och lyft in det nya
batteriet.

6. Montera batterihandsken.
7. För att köra in och låsa det nya batteriet: Sitt på förarstolen

och aktivera endast spak “mast in” tills mastförskjutningen
stannar och batteriet är låst.

FÖRSIKTIGHET!
Se till att batterikablarna inte kommer i kläm eller
hamnar fel vid inkörning av batteriet.

Batteri på rullar
1. Dra ur batterihandsken.
2. Lyft upp batterilåsningen på den sida du vill dra ut batteriet

genom att släppa på skruven och dra axeln uppåt till sitt
toppläge. Fäll sedan ner axeln i gaffelriktningen.

3. Släpp lite på skruven till den andra batterilåsningen.
4. Rulla ut batteriet på laddnings-/lagringskonstruktionen.
5. Rulla in det nya batteriet.
6. Montera batterihandsken.
7. För att skjuta in och fixera det nya batteriet: Sitt på

förarstolen och aktivera endast spak “mast in” tills
mastförskjutningen stannar, tryck sedan på knapp 4 på
tangentbordet och fortsätt aktivera spak “mast in” tills
mastförskjutningen stannar och batteriet är i sitt innersta
läge.

8. Lyft i batterilåsningen.
9. Lås fast batteriet genom att skruva in skruvarna.

FÖRSIKTIGHET!
Se till att batterikablarna inte kommer i kläm eller
hamnar fel vid inkörning av batteriet.
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Batteri på motordrivna rullar
1. Positionera trucken.
2. Kör ut mastförskjutningen helt och hållet och stäng ner

trucken.
3. Dra ur 48 V-batterihandsken.
4. Lossa batterilåsningarna på båda sidorna.
5. Anslut extern 24 V-batterihandske och kör ut batteriet till

det laddade batteriet med hjälp av joysticken.
6. Lägg på bygeln. Kör i motsatt riktning tills det urladdade

batteriet helt och hållet är på motsatta sidan. Ta bort
bygeln.

7. Fäll upp batterilåsningen på den sida där batteriet inte ska
in. Kör in batteriet till låsningen.

8. Dra ur 24 V-batterihandsken.
9. Sätt i 48 V-batterihandsken.
10. För att köra in och låsa det nya batteriet: Sitt på förarstolen

och aktivera endast spak “mast in” tills mastförskjutningen
stannar, tryck sedan på knapp 4 på tangentbordet och
fortsätt aktivera spak “mast in” tills mastförskjutningen
stannar och batteriet är i sitt innersta läge.

11. Fäll upp den andra batterilåsningen. Lås fast batteriet
genom att skruva in skruvarna.

FÖRSIKTIGHET!
Se till att batterikablarna inte kommer i kläm eller
hamnar fel vid inkörning av batteriet.

VARNING!
Var försiktig vid in- och utkörning av batteriet då
klämrisk föreligger.

Batteriservice
VARNING!
Batteriservice och service av laddare får endast
utföras av särskild utbildad personal.

VARNING!
Risk för explosion och eld, undvik kortslutning.
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Allmänt
Trucken är utrustad med truckdator. Detta innebär att
information ges till trucken via tangentbordet och erhålls via
panelens display. Trucken är inte standardutrustad med
manuell startnyckel (tillval) utan startas och stängs av genom
att trycka på ON/OFF-knappen på tangentbordet. För att starta
trucken krävs ett användar-ID samt ett lösenord.

Som tillval finns också funktionen Smart Card som innebär att
föraren loggar på med ett kort i stället för användar-ID och
lösenord.

Symboler och tecken i displayen

Bild 20. Symboler och tecken i displayen

A. Hjälpsystem S3 inaktivt   
B. Körstopp   
C. Parkeringsbroms aktiv   
D. Batteriindikator   
E. Styrhjulets läge samt

riktningsval   
F. Fel. Tänds när man får en

felkod. Blinkar vid aktivering
av ASR (tillval)   

G. Vridhjulets läge   
H. Krypfart aktiv   
I. Truck i skenor (tillval)   
J. Truck på slinga (tillval )   

K. Tilt centrerad (tillval)   
L. Sideshift centrerad (tillval)   
M. Lyftstopp (tillval)   
N. 360-gradersstyrning    
O. Drifttid i timmar   
P. Tid   
Q. Felkod   
R. Batterikapacitet kvar   
S. Service-alarm (tillval)   
T. Datum   
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Tangentbord

Bild 21. Tangentbord

Tangentbordet består av 13 tangenter med följande funktioner:

Siffertangent 0 samt val av nivå för att plocka ut pall (höjdförval)

Siffertangent 1 samt val av nivå för att sätta in pall (höjdförval)

Siffertangent 2, ner i meny samt krypfart av/på

Siffertangent 3 samt tilt-centrering

Siffertangent 4 samt hämta batteri

Siffertangent 5

Siffertangent 6 samt sideshift-centrering

Siffertangent 7 samt viktindikering

Siffertangent 8, upp i meny samt återstart av lyftstopp

Siffertangent 9 samt viktindikering summering

ON/OFF - påloggning och avloggning av truck

Menyval eller gå ur meny

OK/Enter

Batteriindikator
Trucken har en batteriindikator som kontrollerar att
batterikapaciteten inte blir för låg. Kapaciteten visas med 10
segment där ett fulladdat batteri motsvarar att alla segmenten
är tända.

Bild 22. Batteriindikator

• När sista gula segmentet släcks (~25 %) visas texten
Svagt batt.!

i displayen. Som tillval kan man även få en ljudsignal.
• När batterispänningen når ~20 % stängs lyftfunktionen av,

det röda segmentet blinkar och varningstriangeln tänds.
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I avloggat läge visas batterikapaciteten med ett procentvärde
då batteriindikatorn är släckt.

OBS!
Procenttalen är standardvärden men kan ändras av
auktoriserad servicepersonal.

Felmeddelanden
Felkoder

Alla felmeddelanden visas på displayens
nedre rad. Ett felmeddelande presenteras
med en kod bestående av bokstaven E och

en sifferkod, t.ex. 55, och symbolen
tänds. När en felkod visas kommer trucken att
gå in i ett felsäkert läge som kan innebära att
truckens funktioner stoppas. Vissa feltillstånd
åtgärdas automatiskt eller genom av- och
påloggning av trucken. Felkoden släcks
därmed.

FÖRSIKTIGHET!
Vid allvarliga fel kvarstår felkoden. Om detta sker bör
auktoriserad servicepersonal kontaktas.

Varningar
Det finns ett antal olika varningar som används för att
uppmärksamma föraren på t. ex. handhavandefel. Vissa av

truckens system är inte tillgängliga förrän föraren följt
uppmaningen på displayen.

• Sänk till golv
Föraren uppmanas att sänka gafflarna till bottenläge.

• Reach hem
Föraren uppmanas att köra mastförskjutningen till sitt
innersta läge.

• Acceleratorfel
Föraren uppmanas att sätta hastighetsreglaget i
neutralläge.

• För många spakar
Föraren uppmanas att släppa samtliga hydraulreglage till
deras neutrallägen.

• Rotera ratten
Föraren uppmanas att rotera ratten för att synkronisera
styrningen.

• Vänsterfoten
Föraren har vänsterfotsbrytaren aktiv vid uppstart.

• Batterilås
Truckens batteri är inte korrekt fastlåst (tillval).

Andra varningsmeddelanden visas om något system i trucken
exempelvis börjar bli överhettat. Om varningarna inte försvinner
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trots att föraren har följt uppmaningen i displayen, kontakta
servicepersonal.

Funktioner
Truckdatorn har ett antal olika funktioner som finns tillgängliga i

olika menyer. Genom att trycka på i avloggat läge når man
alla menyer och dess funktioner.

OBS!
De flesta funktioner är endast tillgängliga för
auktoriserad personal.

Ändra språk
Truckdatorn kan presentera text och meddelanden på fyra olika
språk, engelska, svenska, tyska och franska. För att välja språk
används funktionen “Välja språk”. Denna finns under menyn
“Service meny”.

1) Tryck på . Du är nu inne i Servicemenyn.

Service meny
0: Avsluta

2) Tryck på för att stega ner i menyn. Tryck på i
undermeny 1 “Välja språk”.

Service meny
1: Välja språk

3) Bläddra i menyn med och .

Önskat språk väljs med . Följande språk finns:

• 1: Engelska
• 2: Svenska
• 3: Tyska
• 4: Franska

5 och 6 kan även finnas.

Välj språk:
0: Avsluta

4) När du är klar, välj “0: Avsluta” följt av x 2 för att
lämna menyn.

Förarparametrar
OBS!
Alla förarparametrar som har med lyfthydrauliken att
göra återgår till fabriksinställda värden om något av
systemen viktindikering, S3-2 fart eller S3-2 vikt
aktiveras. Detta görs för att säkerställa att alla förare
kan uppnå maximala lyft- och sänkhastigheter som är
avgörande för att få ett korrekt resultat.

Föraren kan ställa in sin egen prestandaprofil, förutsatt att
individuella förar-ID:n används. Prestandaprofilen aktiveras
varje gång föraren startar trucken.

Instruktionsbok UFW — D008453, B, sv-SE, ForTranslation



TRUCKDATOR ATC   09

35

Gör enligt följande för att lagra en egen prestandaprofil:

1) Med batterihandsken inkopplad, men i avloggat läge, tryck

Service meny
0: Avsluta

2) Välj “6. Förarparam.” genom att stega med . Tryck

Service meny
6: Förarparam.

3) Ange ditt unika id.

Anv. id:
?

4) Ange din unika startkod.

Ge kod :
????

5) Använd för att gå ner i parametermenyn. Tryck vid
parametern som ska ändras och siffertangenterna för att

ändra värde. Spara med .

Max åkhastighet
100

Parameter Beskrivning Inst.omr.

Max åkhastighet Högsta tillåtna hastighet [20 - 100%]

Acceleration åk Maximal acceleration [0 - 100%]

Reduc.broms åk Motorbroms när
fartreglaget släpps

[0 - 100%]

Rever.broms åk Motorbroms när
färdriktning byts

[50 - 100%]

Mjuk Hydraulik Mjukare hydraulstyrning [0/1] (av/på)

OBS!
Endast parametrar i normalriktning är möjliga att
ställa in. Parametrar för sidledskörning kan inte
påverkas.

6) När alla parametrar är genomgångna, tryck och för
att lämna Service-menyn.

7) Logga på och provkör.

Truckar utrustade med tillval
Höjdförval
Princip
Funktionen höjdförval kan används som ett hjälpmedel då man
ofta lastar i och ur pallställ med en eller flera olika höjdnivåer.
Genom förinställda höjdnivåer är det lätt att hissa gafflarna till
en exakt höjd som passar pallställets platser. När föraren ska
hämta en pall i pallstället hissas gafflarna med hjälp av
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funktionen höjdförval till den valda nivån. När föraren ska ställa
in en pall hissas gafflarna 10 centimeter högre än motsvarande
hämtanivå.

Insättning

A. Vald nivå.

B. Den valda nivåns höjd
(standard 10 cm högre än då
uttag valts).

C. Gafflarnas aktuella höjd.

Uttag

A. Vald nivå.

B. Den valda nivåns höjd.

C. Gafflarnas aktuella höjd.

Handhavande
1) För att välja uttag, tryck eller för insättning tryck "I".

2) Displayen visar "Välj nivå". Tryck siffra för önskad nivå.

Välj nivå:
1

3) Drag i lyftreglaget och håll det tills gafflarna stannar. Under
tiden visas aktuell lyfthöjd i displayen. Låt sedan reglaget
återgå till neutralläge. Gafflarna går först förbi vald höjd
och sänks sedan till rätt läge.

Att avbryta lyft, för att sedan fortsätta, går bra utan att valet
försvinner.

001:0261 (0202)
1

4) När reglaget är i neutralläge och nivån är nådd visar
displayen "Nivå nådd !!".

001:0261 (0260)
Nivå nådd !!

Felmeddelande
• Felaktig nivå !!

100% 305h

Om gafflarna är över vald nivå (eller en ej förinställd nivå)
fås felmeddelandet "Felaktig nivå!!" och valet är inte
godkänt.

• Syst. ej nollst.
100% 305h

Om gafflarna inte har påverkat nollställningsgivaren, efter
påloggning, visar displayen "Syst. ej nollst." och
höjdförvalet går inte att aktivera. Sänk gafflarna till golvet.

Ångra
1) För att ångra/nollställa ett val, förs lyftreglaget för ett

ögonblick till sänk. Displayen visar då "Nivå ÅNGRAD !!".
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001:0261 (0202)
Nivå ÅNGRAD !!

Ex.1: Hämtning av last
Föraren ska hämta last på nivå 3.

1) Föraren trycker för uttagsnivå.

2) För att välja höjdnivå 3 trycker föraren på + .

Välj nivå:
3

3) När föraren drar i lyftreglaget visar displayen vald nivå och
höjden för vald nivå. Även aktuell nivå för gafflarna visas.

003:0300 (0200)
3

4) Föraren drar i lyftreglaget tills gafflarna stannar och
displayen visar att önskad nivå är nådd.

003:0300 (0299)
Nivå nådd !!

Ex.2: Nyss påloggad
Föraren har just loggat på, gafflarna är över nollställningsnivån
och föraren ska sätta in last på nivå 5.

1) "Sänk till golv" visas i displayen.

2) Föraren trycker "I" för insättning. Displayen visar "Syst. ej
nollst." i en sekund och återgår sedan till "Sänk till golv !".

Syst. ej nollst.
100% 305h

Sänk till golv !
100% 305h

3) Föraren sänker gafflarna ned till nollställningsnivån. "Sänk
till golv !" försvinner från displayen.

4) Föraren trycker "I" igen för insättning, och sedan och

.

När föraren drar i lyftreglaget visar displayen vald nivå och
höjden för vald nivå. Även aktuell nivå för gafflarna visas.

Välj nivå:
5

005:0360 (0202)
5

5) Föraren drar i lyftreglaget tills gafflarna stannar och
displayen visar att önskad nivå är nådd.
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005:0360 (0359)
Nivå nådd !!

Ex.3: Avställning av last
Gafflarna är på nivå 2 Insättning och föraren vill ställa av lasten
i pallstället.

1) Gafflarna är på nivå 2 Insättning.

002:0290 (0289)
100% 305h

2) Föraren trycker för uttag.

3) Föraren trycker när nivån är den rätta.

Välj nivå:
2

4) 002:0280 (0279)
Nivå nådd !!

Gafflarna sänks nu automatiskt till uttagsnivån om
höjddifferensen är mindre än 60 cm. Annars visas "Felaktig
nivå !!"

Level Assistance System, LAS
LAS är ett positioneringssystem som ska hjälpa föraren att hitta
rätt nivå på gafflarna. Om föraren reducerar lyftsreglagets

rörelse till under ca 80 % av max.hastigheten kommer gafflarna
automatiskt stanna vid nästa förprogrammerade nivå. När
trucken går in i detta tillstånd ljuder två korta signaler och

symbolen blinkar i displayen. Om föraren ökar lyftrörelsen
till över 80 % av max.hastigheten går gafflarna förbi den
förprogrammerade nivån. Systemet är endast aktivt på mastens
slutslag.

I displayens nedre rad visas även nästa nivå, denna nivås höjd i
cm och gafflarnas höjd i cm.

001:0460 (0355)

Nivåerna ställs in av auktoriserad servicepersonal.

Tiltcentrering
Funktionen tiltcentrering kan endast användas då trucken är
påloggad.

1) Gafflarna justeras till horisontellt läge då knappen hålls
nedtryckt.

Symbolen tänds i displayen när gafflarna är i horisontellt
läge.

Sideshiftcentrering
Funktionen sideshiftcentrering kan endast användas när
trucken är påloggad.
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1) Gafflarna centreras till mitten då knappen hålls
nedtryckt.

Symbolen tänds i displayen när gafflarna är i mittläge.

Lyftstopp
Om trucken är utrustad med lyftstopp stoppas lyftrörelsen på

förinställd lyfthöjd och symbolen tänds i displayen. Om
trucken dessutom är utrustad med återstart kan lyftfunktionen
återstartas om knappen trycks in.

Viktindikering
Aktuell lastvikt

Föraren kan trycka på knapp på knappsatsen vid
normaldriftsläge för att se den aktuella lastvikten. Resultatet,
avrundat till närmaste 10 kg/lb, kommer att visas på displayen i
5 sekunder. Om ett mätresultat inte kan uppvisas inom fyra
sekunder, kommer ett "timeout" - meddelande att visas istället.

Om alternativet "Feet inch height" är aktiverat visas vikten i
pounds (lb) och övrigt i kilogram (kg).

Exempel: Vikt i kg.

780 kg

Använda funktionen ackumulerad totalvikt, Viktindikering
Föraren kan lägga till den aktuella lastvikten till en ackumulerad
summa av lastvikterna och se det totala resultatet i displayen.

Detta görs genom att trycka på knapp en kort stund (mindre
än 1,5 sekunder) i normalt driftsläge.

Summan, avrundat till närmaste 10 kg/lb, kommer att visas i 5
sekunder. Om ett mätresultat inte kan uppvisas inom fyra
sekunder, kommer ett "timeout"-meddelande att visas istället.

OBS!
Notera att även om summan är avrundat till närmaste
10 kg/lb när den visas på displayen, adderas varje
enskild belastningsvikt till summan utan att vara
avrundad.

För att bättre kunna särskilja resultatet från mätning av den
aktuella lastvikten, läggs "+=" till före summan. Plustecknet
representerar effekten av att lägga till den aktuella vikten
medan likhetstecknet visar att det är en summa som visas.

Den visade summan kan variera mellan 0 kg/lb till 99 999 999
kg/lb.

Exempel: Vikt i kg

+= 1230 kg

Visa den ackumulerade totalvikten, Viktindikering
Föraren kan se den ackumulerade lastviktens summa genom

att trycka ner och hålla knapp intryckt i mer än 1,5 sekunder
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i normalt drift-läge. Summan, avrundat till närmaste 10 kg/lb,
kommer att visas i 5 sekunder.

För att bättre kunna skilja resultatet från displayen för den
aktuella lastvikten, läggs "=" till före summan. Likhetstecknet
visar att det är en summa som visas.

Den visade summa kan variera mellan 0 kg/lb till 99 999 999
kg/lb.

Exempel: Vikt i kg

= 4550 kg

Återställning av den ackumulerade totalvikten,
Viktindikering
Föraren kan nollställa ackumulerade summan av lastvikten

tillbaka till noll genom att samtidigt trycka på knapparna och

i normalt drift-läge. Summan = 0 kg/lb, kommer att visas i 5
sekunder.

Exempel: Vikt i kg

= 0 kg

Tara, Viktindikering
I vissa situationer, t ex vid transport av bulkmaterial i ett kärl kan
det vara önskvärt att mäta nettolastvikten dvs subtrahera vikten
av behållaren från den totala vikten.

För att aktivera taravikt:

1. Tryck på knapp på knappsatsen.
780 kg

2. Medan vikten visas, tryck och håll ner knapp på

knappsatsen. Tryck för att acceptera den visade
taravikten eller ange önskad taravikt på knappsatsen och

tryck .
Tara ? (kg)
780

OBS!
Det är möjligt att radera siffror genom att trycka
på menyknappen när du redigerar.

3. Systemet kommer att visa nettolastvikten exklusive tara.
Som ett resultat kan den visade vikten vara negativ.
T 0 kg

4. För att återställa tara, upprepa ovanstående procedur och
ange 0 (kg) som tara.

När tara är aktiverad visas "T" längst till vänster på displayen.

Tara nollställs vid utloggning eller vid varje omstart av systemet,
t.ex. när nödstoppet är intryckt.

Andra displaymeddelanden
Följande meddelanden kan också visas:
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Mätning timeout!

Lyft gafflarna!

Sänk gafflarna!

Krocksensor
På truckar som är utrustade med krocksensor övervakas
hastigheten. Plötsliga och snabba minskningar i hastigheten
tolkas som krockar i olika grader. Programmet har fem ställbara
nivåer. Vid överskridande av någon av de fem nivåerna
aktiveras någon eller några av följande funktioner:

1. Ett varningsmeddelande visas på displayen
2. Truckens ordinarie signalhorn aktiveras och avger en

intermittent signal
3. Truckens blixtljus aktiveras och börjar blinka
4. Trucken loggas av
5. Trucken loggas av och behöver låsas upp med kod

Service-alarm
När trucken behöver servas tänds skiftnyckelsymbolen i
displayen och en ljudsignal hörs. Serviceintervallen kan ställas
in på mellan 1 och 10 000 h. Grundinställningen är 1000 h.
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Starta trucken
1) Sätt i batterihandsken. Kontrollera att nödstoppsfunktionen

är frisläppt.

2) Se till att inga pedaler/reglage är påverkade.

3) Trucken startas på ett av följande sätt:

• Kod: Tryck på .
• Nyckel (tillval): Vrid om nyckeln.
• Smart Card (tillval): Håll kortet över symbolen

nedanför displayen där kortläsaren är placerad och
tryck sedan "OK".

Tryck On 1 2222
5682h

4) OBS!
Nedanstående steg (4, 5, 6) gäller endast vid
start via kod ( ).

En uppmaning att ange användar-ID visas. Tryck in
aktuellt användarnummer. Trucken levereras med
användarnummer “1”. Detta bör sedan bytas ut så att varje
truckförare får ett unikt användarnummer.

Anv ID:
?

5) Texten "Ge kod" syns nu i displayfönstret. Tryck in aktuellt
lösenord. Trucken levereras med lösenordet “2222”. Detta
bör sedan bytas ut så att varje truckförare får ett unikt
lösenord.

Ge kod:
????

6) Trucken är nu klar att använda.

Truck på C1
????

Körinstruktion
1. Starta trucken enligt Starta trucken sidan 42.
2. Håll höger hand vid hydraulspakarna och vänster fot på

fotstödet (längst till vänster) så att vänsterfotsbrytaren är
nedtryckt. Placera högerfoten på bromspedalen (i mitten).
Tänk på att hålla hela kroppen innanför truckkonturen för
att undvika klämskador.

3. Kontrollera att trucken är i transportläge (se Transporter
sidan 65).

Instruktionsbok UFW — D008453, B, sv-SE, ForTranslation



KÖRINSTRUKTION   10

43

4. När du placerar vänster fot på vänsterfotsbrytaren, väljer
en körriktning och gasar frigörs parkeringsbromsen. Någon
traditionell parkeringsbroms med spak finns ej.

VARNING!
Om vänster fot lyfts under körning kommer
trucken att bromsas till stillastående
(säkerhetsfunktion).

5. Trucken startar när körriktningssval gjorts och fartpedalen
(längst till höger) påverkas. Ju mer fartpedalen trycks ned,
desto högre hastighet. Trucken ska startas och
accelereras mjukt för att skona drivenheten och eventuell
last.
Styrningen är progressiv, dvs ju långsammare trucken rör
sig desto mer påverkar varje rattvarv hjulutslaget. Mycket
långsamma rörelser på ratten ger inget styrutslag.
Om trucken kör i gaffelriktningen och styrs medurs svänger
trucken moturs. Om trucken körs i motsatt gaffelriktning
och styrs medurs svänger trucken medurs.

FÖRSIKTIGHET!
Styr inte med ett pincettgrepp, dvs med
rattknoppen mellan tummen och pekfingret. Om
trucken är utrustad med miniratt ska armen vila
på armstödet och rattrörelser ska utföras med
handflatan för att undvika arbetsskador.

FÖRSIKTIGHET!
Trucken kan vara utrustad med
180-gradersstyrning, vilket medför att ratten
fortfarande kan roteras trots att styrhjulet nått sitt
ändläge. Om ratten roteras åt motsatt håll börjar
styrningen åt detta håll direkt.
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FÖRSIKTIGHET!
Trucken kan vara utrustad med
360-gradersstyrning, vilket medför att då ratten
roteras kan körriktningen bli omvänd mot den
som ursprungligen valts med knapp.
Styrhjulsindikator på displayen visar alltid
truckens aktuella färdriktning vid gaspådrag.

6. Det finns flera sätt att bromsa trucken:
• Trucken är utrustad med en automatisk bromsfunktion

(motorbroms) som träder in när fartpedalens utslag
minskas. Detta ger en mjuk inbromsning och bör
användas i första hand.

• Släpp upp fartpedalen, välj motsatt körriktning och
tryck ned fartpedalen igen för önskad bromsverkan
(reverseringsbroms).

• Släpp upp fartpedalen och tryck ned bromspedalen.
Används endast då annan broms inte är tillgänglig
(nödbroms).

7. Håll alltid kvar vänster fot på fotstödet så att
vänsterfotsbrytaren är nedtryckt och manövrera fart
respektive bromspedal med höger fot.

8. Trucken är utrustad med ett system som matar tillbaka
ström till batteriet då motorbromsen aktiveras vid minskat
utslag på fartpedalen. Ett tips är att arbeta med små
rörelser på fartpedalen för att erhålla mjuk körning.
Trucken är alltid utrustad med 360-gradersstyrning. Vid
sidledes körning vrids vridhjulet på stolsidan 90° med
vridhjulsreglage enligt Hydraulfunktioner sidan 14
(Fyrvägstruck). Om vridhjulsknappen är nedtryckt samtidigt
följer drivhjulet automatiskt vridhjulets vridning. Eftersom
trucken är utrustad med endast ett drivhjul kan den kränga
vid häftig acceleration och inbromsning. Trucken ska
därför startas och stoppas mjukt.

OBS!
Om drivhjul och vridhjul inte står i samma
riktning kan Fyrvägstruck UFW göra en
svårförutsägbar svängning.

9. Om huvudströmmen behöver brytas akut: Tryck på
nödstoppsknappen eller dra ur batterihandsken.

Stänga av trucken
1) Tryck på eller vrid på nyckeln.

2) Vid längre stopp, dra ur batterihandsken.

När trucken är avloggad släcks displayen. Om någon tangent
på tangentbordet används tänds LCD-displayen igen. Displayen
släcks igen efter 30 sekunder om ingen tangent aktiveras.
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OBS!
NÖDSTOPP SKALL INTE ANVÄNDAS FÖR
AVSTÄNGNING AV TRUCK.

Truckar utrustade med automatisk avloggning
Om trucken är utrustad med automatisk avloggning stängs
strömförsörjningen och föraren loggas automatiskt av om
trucken inte har använts under en viss tid. Defaultvärde är 5
minuter men tiden kan ställas in på mellan 1 och 999 minuter av
auktoriserad servicetekniker.

Normal- eller krypfartsläge
Normalläge
Det finns ingen symbol för normalläge.

Krypfartsläge
Det är möjligt att manuellt aktivera krypfart under drift. Krypfart
är från början inställd till 40% av fördefinierad max.hastighet.
Dessa värden kan ändras av auktoriserad servicepersonal.

Val av hastighet görs med hjälp av
siffertangent 2 . Knappen har
TILL/FRÅN-funktion. När krypfart är aktiv
lyser sköldpaddssymbolen i displayen.

Truckar utrustade med hastighetsreducering
När en truck utrustad med hastighetsreducering lyfter över en
viss höjd (500 mm default-inställning) reduceras dess hastighet
till krypfart.
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Ansvar för last
Truckföraren är under pågående transport ansvarig för truckens
last. Det får inte finnas risk att lasten välter eller glider av under
körning. Truckföraren har rättighet och skyldighet att vägra ta
last som är en uppenbar säkerhetsrisk. Se
lastbegränsningsskylten vad som gäller aktuell trucks tillåtna
max.last.

Ansvar för andra
Manövrera trucken så att det inte uppstår risk för olycksfall.
Ingen får gå eller stå under upplyfta lastade eller tomma gafflar.
Truckföraren har rättighet och skyldighet att ansvara för att
denna bestämmelse följs.

Max. last
Truckens maximala lyftförmåga får inte överskridas (se truckens
lastbegränsningsskylt.) Observera tyngdpunktsavståndens
inverkan på lyftförmågan. Kontrollera noga om truckens
lyftförmåga förändrats på grund av tillsatsaggregat.

Tagande av last
Tag alltid lasten så att den kommer så nära lyftstativet som
möjligt.

FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera var tyngdpunkten ligger i lasten.

FÖRSIKTIGHET!
Kör ej med upplyft last.
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Allmänt
1) Kör fram till stapeln med lasten i nedsänkt läge.

2) Lyft lasten så högt att den går fri över stapeln eller
hyllplanet och kör fram mot stapeln.

3) När lasten kommit i lämpligt läge, sänk ned den på
stapeln.

4) Sänk gafflarna så att de går fria från lasten och kontrollera
att ingen är bakom trucken innan trucken backas ut från
stapeln.

5) Sänk ned gafflarna till transportläge.

6) När last hämtas från stapel görs ovanstående
manöverrörelser i omvänd ordning.

Truckar med skjutstativ
1) Kör fram till stapeln med lasten i nedsänkt läge.

2) Lyft lasten så högt att den går fri över stapeln eller
hyllplanet och kör fram mot stapeln.

3) Skjut ut lasten tills den är rakt över stapeln eller hyllplanet,
med hjälp av mastförskjutningen.

4) Sänk gafflarna så att de går fria från lasten.

5) Skjut in masten och kontrollera att ingen är bakom trucken
innan trucken backas ut från stapeln.

6) Sänk ned gafflarna.

7) När last hämtas från stapel görs ovanstående
manöverrörelser i omvänd ordning.

Truckar med stativtilt
1) Kör fram till stapeln med lasten nedsänkt och lyftstativet

bakåttiltat.

2) Res stativet till vertikalt läge. Lyft lasten så högt att lasten
går fri över stapeln eller hyllplanet.

3) Kör fram mot staplen och sänk ned lasten på stapeln.

4) Tilta stativet framåt för att lättare frigöra gafflarna. Sänk
sedan gafflarna så att de går fria från lasten. Kontrollera att
ingen är bakom trucken innan trucken backas ut från
stapeln.

5) Sänk gafflarna till åkläge och tilta stativet till horisontellt
läge.

6) Mastförskjutningen ska vara i sitt innersta läge vid
transport.

7) När last hämtas från stapel görs ovanstående
manöverrörelser i omvänd ordning.
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Daglig tillsyn (före varje arbetsskift)
Ansvar: Truckföraren

FÖRSIKTIGHET!
Öppen eld eller rökning får inte förekomma vid arbete
på eller i närheten av batteri.

FÖRSIKTIGHET!
Vid arbete med batteribyte eller kontroll av batteri ska
belastningsergonomin beaktas.

1) Kontrollera att batteriets kablar, anslutningar och handskar
är rätt anslutna och ej skadade.

2) Kontrollera att batteriet är ordentligt låst i sitt utrymme.

3) Kontrollera att trucken inte har läckt olja.

4) Kontrollera transportlägessignal och signalhornet genom
att aktivera reglagen när trucken är igång.

5) Kontrollera bromsverkan på färd- och parkeringsbroms.

6) Kontrollera att hjulen inte har yttre skador eller är kraftigt
slitna.

7) Kontrollera att inga felmeddelanden eller varningar syns på
truckdatorns display.

8) Kontrollera att fingerskyddets fästanordningar är intakta
och att sikten genom skyddet är god.

VARNING!
Det är förenat med fara för kroppsskada att
använda trucken utan att fingerskyddet är på
plats.

VARNING!
Det är förenat med fara för liv att framföra
trucken med otillräcklig sikt genom
fingerskyddet.

FÖRSIKTIGHET!
Fel som upptäcks vid daglig tillsyn ska anmälas
till arbetsledningen. Se avsnittet Truckförare
sidan 10.

9) Kontrollera höjdmätaren reflektoryta.

10) Truck med grindar: kontrollera grindbrytarna.

Daglig tillsyn (efter varje arbetsskift)
Ansvar: Truckföraren

Batteriladdning
1. Kontrollera batterispänningen på batteriindikatorn.
2. Ladda batteriet vid behov. Batteriet laddas enligt

rekommendation från batteritillverkare. Endast
helautomatiskt laddningsaggregat bör användas.
För laddningsprocedur se Batteriladdning sidan 27.
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Uppkomna skador
Eventuella uppkomna skador rapporteras till arbetsledningen.

Veckotillsyn
Ansvar: Truckföraren

1) Batteriet rengörs, se batteritillverkarens skötselinstruktion.

2) Kontrollera oljenivån i hydraulsystemet genom att skjuta ut
alla hydraulcylindrar till sina ändlägen. Kontrollera sedan
att gaffelvagnen går ända upp till maximal lyfthöjd utan att
pumpen suger luft.

3) Kontrollera att hjulen ej separerat – bana/nav.

4) Trucken skall rengöras utvändigt. Dammsug och torka med
fuktig trasa i förarutrymmet. Elpaneler och kretskort skall
alltid skyddas från vätskor. Skador på trucken orsakade av
vätskor i elektriska komponenter täcks inte av
fabriksgarantin.

5) Kontrollera att följande skruvar inte är lösa med hjälp av
handkraft:

VARNING!
Om någon av skruvarna inte är åtdragen,
kontakta genast en auktoriserad servicetekniker
för att åtgärda problemet innan trucken får lov att
användas.

Bild 23. UFW

A. Säkringsskruvar för släden
i underredet   

B. Säkringsskruven för
urlyftningsskyddet i
mellanmasten   
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Förebyggande underhåll
OBS!
Förebyggande underhåll ska utföras av särskilt
utsedd och utbildad personal med god kännedom om
truckens funktion och skötsel.

För att få ut det bästa resultatet av er truckinvestering råder vi
er att kontakta er serviceorganisation och teckna
serviceabonnemang för förebyggande underhåll.
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Servicepersonal
OBS!
Service och underhåll ska utföras av särskilt utsedd
och utbildad personal med god kännedom om
truckens funktion och skötsel.

För att få ut det bästa resultatet av er truckinvestering råder vi
er att kontakta er serviceorganisation och teckna
serviceabonnemang för fortlöpande tillsyn.

Säkerhetsföreskrifter för underhåll
Arbete på hög höjd
Vid arbete på hög höjd ska lokala säkerhetsföreskrifter följas.

Försiktighetsåtgärder vid reparation
Vid allt arbete på trucken måste yttersta vikt läggas vid
försiktighetsåtgärder för att undvika olyckor.

• VARNING!
Före arbete på trucken ska batterihandsken dras
ur.

• Innan felsökning ska det säkerställas att drivhjulet går fritt
från golvet. Säkra trucken med block.

• För att förhindra klämskador ska batterihandsken alltid
dras ur vid arbete på och runt mast och aggregat.

• Vid demontering av delar i hydraulsystemet ska systemet
vara tryckfritt, t. ex. pumpmotorn avstängd och gafflarna
nere.

• Vid sliparbeten ska alltid batteriet skyddas.
• Vid säkringsbyte ska regulatorerna vara ordentligt

urladdade. (Dra ur batterihandsken och vänta i två minuter
innan säkringsbytet görs, annars finns risk för
gnistbildning.)

• Extrem försiktighet måste iakttas när gasfjädrarna ska tas
bort.

Underhållsscheman
Rekommenderade byten

OBS!
För att säkra funktion, använd endast
originalreservdelar.

• Hydrauloljefilter och luftfilter ska bytas årligen eller var
1000:e driftstimme.

• Hydraulolja ska bytas var tredje år eller var 3000:e
driftstimme.

• Miljö-/livsmedelsklassad hydraulolja ska bytas årligen eller
var 1000:e driftstimme.

• Växellådsolja ska bytas var tredje år eller var 3000:e
driftstimme.

• Slangar bör bytas vart femte år då dessa är en färskvara.
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Smörjschema UFW

Bild 24. Smörjschema, gaffelvagn UFW

Pos Smörjpunkter

1 Kuggstång

2 Glidytor för gaffelvagn och gafflar

3 Stödrullar

4 Gaffelinfästningslagring
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Smörjschema hytt (tillval)
Gångjärnen till dörren, taklucka och värmare samt låset ska
smörjas vid varje ordinarie servicetillfälle.

Bild 25. Smörjschema hytt

1. Gångjärn till dörr   
2. Gångjärn till taklucka   

3. Gångjärn till värmare   
4. Lås   

Symbolförklaring smörjschema
Symbol Förklaring Symbol Förklaring

Hydraulolja Hydraulolja och
oljefilter, luftfilter, byte

Växellådsolja Växellådsolja, byte

Fett Oljefilter, luftfilter,
byte

Kedjespray/olja Endast
frysrumsutförande

Generellt för symbolerna gäller att:

Ofylld symbol - Kontrollera smörjning.

Fylld symbol - Byte.

UFW

Pos Smörjpunkter

A Mastprofil, rullytor och glidytor

B Länk- och vridhjulslagring *)

C Batterilåsning, glidytor och fjädrar

D Mastförskjutnings- och tiltcylinder

E Mastlagring, stödrullar

F Brytrulle

Tabell 5. Smörjpunkter
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UFW

Pos Smörjpunkter

G Lyftkedjor, samtliga lyftkedjor i masten, höjdmätningskedja

H Hjulbanor, fjädring

I Glidskenor

J Hydraultank

K Styrkrans, vridkranslager

L Växellåda

*) vridhjulet ska vridas 45° för att smörjnippel ska vara
åtkomlig.

OBS!
Vid varje service ska samtliga vridfjädrar i maskinen
smörjas.

Säkringar
OBS!
Vid byte av säkring ska batterihandsken frånskiljas.

Säkringarna F2, F3 och F19 är placerade under förarstolen.
Övriga är placerade under instrumentpanelen.

Beteckning (A) Användning

F2* 300 Kraftsäkring TMC

F3* 300 Kraftsäkring PMC

Beteckning (A) Användning

F6 10 B+ 3; Hydraulventiler; fläktar;
DC/DC-omvandlare; elektriskt inställbart golv;
kamera

F7 10 B+ 4; uppvärmt säte; arbetsbelysning;
lasthjulsbroms; radio

F8 5 Fläktmotor

F9 10 ATC

F10 5 ATC ref

F12 10 Logic supply TMC/PMC

F14 5 Nödstoppskrets

F17 5 Strålkastare

F18 5 Logic supply EPS, nödbroms

F19 30 Kraftsäkring EPS

F23 5 LCD värmare (endast frysrum)

* Bör bytas av auktoriserad servicetekniker.

Beteckning (A) Användning

F13* 80 Huvudmatning frysrumshytt

F15 5 Radio, samt innerbelysning för hytt

F21 35 Kraftmatning batteribytarsystem

Tabell 6. Tillval
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Beteckning (A) Användning

F22 5 Logic supply batteribytarsystem

F25 15 DC/DC-omvandlare hyttvärmare

F26 5 Kontroll spänning hyttvärmare

* Bör bytas av auktoriserad servicetekniker.

Underhåll, typ och frekvens
Allmänt
Före inspektion ska en fullständig funktionskontroll göras.
Funktion som ej fungerar måste åtgärdas före inspektion.

Serviceintervall
Service skall utföras regelbundet, en gång per år eller efter
1000 driftstimmar vid normalt användande av trucken. De
planerade servicetillfällena innehåller moment som körtest,
funktionstester, byte av filter och oljor mm.

OBS!
Vid tunga och/eller dammiga miljöer med fuktig eller
frätande atmosfär är det tillrådligt att utföra underhåll
oftare. Halvera arbetsperioden (eller minska med
1/3).

Första service (200 timmar)
Vid första servicetillfället ska växellådsoljan och hydrauloljefiltret
bytas. Glapp i masten ska kontrolleras och vid behov justeras
och masten smörjas.

Servicepunkter UFW
Planerade serviceinspektioner sker enligt följande punkter:

X Obligatorisk

O Ej obligatorisk

Chassi

Beskrivning Service

Skyltar/Dekaler X

Luckor/Paneler X

Förarskydd X

Batteristoppar, Lås, Rullar X

Gummimatta X

Chassin X

Smörjning X

Förarstol X

Länkhjul/Vridhjul X

Mikrobrytare X

Färg X

Fingerskydd X

Stabiliseringsklackar X

Maskinskylt X
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Drivenhet

Beskrivning Service

Växellåda X

Drivmotor X

Drivhjul X

Drivaxel X

Oljenivå, växellåda X

Mastsystem

Beskrivning Service

Lyftkedjor X

Gafflar, Gaffelvagn X

Lager/Rullar X

Smörjning X

Mastprofil X

Släde X

Gaffellåsning X

Styrning

Beskrivning Service

Servomotor X

Styrservoenhet X

Styrning

Beskrivning Service

Ratt/Rattgivare X

Styrväxellåda X

Vridlager X

Hydraulsystem

Beskrivning Service

Oljenivå, Hydraulolja X

Slangar X

Kopplingar X

Pumpmotor X

Hydraulpump X

Proportionalventil, På/Av-ventiler X

Lyftcylindrar

Beskrivning Service

Cylindrar X
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Elsystem

Beskrivning Service

Kablar, Brytare X

Kontaktorer X

Batteri X

Motorregulatorer X

Signalhorn X

Fartreglage X

Bromspedal X

Nivåväljare O

Mast-givare/brytare X

Säkringar X

Batterihandske X

Videokamera O

Kylfläkt X

Truckdator X

Nödstopp X

Lyftbrytare O

Vänsterfotsbrytare X

Timmätare X

Elsystem

Beskrivning Service

Närvarogivare X

Batteriindikator X

Nyckelbrytare O

Varningsljus X

Viktindikeringssystemet X

Bromssystem

Beskrivning Service

Bromsfunktion X

Parkeringsbroms X

Bromsskiva X

Förbrukningsmaterial
Endast förbrukningsmaterial (oljor, fett, smörjmedel etc.) som är
godkända av UniCarriers får användas vid service och
underhåll av trucken. Se UniCarriers Genuine Parts.
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Underhållsinstruktioner
Originalreservdelar
UniCarriers Genuine Parts
Tillförlitligheten som UniCarriers utlovar fordrar UniCarriers
originalreservdelar. Det är endast UniCarriers
originalreservdelar som garanterar funktion, livslängd och rätt till
garanti.

Grundläggande felsökning
Om trucken inte fungerar efter att åtgärderna i tabellen nedan
är utförda, kontakta er serviceorganisation. Ytterligare åtgärder
bör endast utföras av särskilt utsedd och utbildad
servicepersonal. Om en felkod syns på förardisplayen måste
den rapporteras till er serviceorganisation.

Truckens
tillstånd

Möjlig orsak Åtgärd

Trucken startar
inte

Batterikontakten är inte
ansluten

Anslut batterikontakten

Nödstoppsknappen är
nedtryckt

Dra upp
nödstoppsknappen

Batterikapacitet för låg Ladda batteriet

Defekt säkring Ersätt defekta säkringar

Tändningen i läge "0"
eller avloggad

Vrid tändningen till läge
"I" eller knappa in
aktuellt användar-ID och
lösenord

Truckens
tillstånd

Möjlig orsak Åtgärd

Trucken går inte
att köra

Trucken är inte redo att
användas

Utför alla åtgärder under
rubriken "Trucken startar
inte"

Vänsterfotsbrytaren är
inte nedtryckt

Tryck ned
vänsterfotsbrytaren

Defekt körsäkring Ersätt defekt körsäkring

Trucken kan inte
lyfta last

Trucken är inte redo att
användas

Utför alla åtgärder under
rubriken "Trucken startar
inte"

Hydrauloljenivån för låg Kontrollera och fyll på
hydraulolja

Batterikapacitet under
20 %

Ladda batteriet

Defekt pumpsäkring Ersätt defekt
pumpsäkring

För tung last Reducera lastvikten. Se
max.vikt på
lastbegränsningsskylt

Närvarobrytare i
förarstol är inte
aktiverad

Sitt i förarstolen när
spakfunktioner används

Demontering och montering av paneler
Demontering och montering av motorkåpa
1) Justera stolen så att den är låst i det bakersta läget. Är

fotplåten justerbar bör den vara i mittersta läget.
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2) Demontera motorkåpan (A) genom att greppa kåpan och
försiktigt rycka uppåt.

3) Montera i omvänd ordning.

Bild 26. Paneler

Demontering och montering av frontkåpa
1) Skjut fram masten något.
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2) Lossa något på skruven (pos 1) se Paneler sidan 59 på
instrumentpanelen (F). Skruven behöver inte tas bort.

3) Lyft upp instrumentpanelen och säkra den med
stödpinnen.

4) Ta bort fotplåten (är fotplåten justerbar ska den vara i
lägsta läget). På truck med midiratt måste midirattskåpan
(G) tas bort (2 skruvar).

OBS!
Kåpan är även fäst med kardborre (pos 4).

5) Ta tag i frontkåpan (B), lyft upp och ta bort.

6) Montera i omvänd ordning.

Demontering och montering av panel mot batterivägg
1) Ta bort motorkåpan, se Demontering och montering av

motorkåpa sidan 58.

2) Lossa de två skruvarna som håller stolsplåten och vinkla ut
den.

3) Öppna upp instrumentpanelen och säkra den med
stödpinnen, se Demontering och montering av frontkåpa
sidan 59.

4) Ta bort frontkåpan (B).

5) Ta bort den bakre kåpan (D) och kabelskyddet (E).

6) Kör ut eller rulla ut batteriet (beroende på batterityp).

7) Kläm ihop klipsen (6 st, pos 2) med en tång och tryck ut
klipsen.

8) Ta tag i panelen (C, se Paneler sidan 59), lyft upp och ta
bort.

9) Montera i omvänd ordning.

Demontering och montering av bakre kåpa och kabelskydd
Bakre kåpan sitter fast med kardborre i underkant.

1) Öppna upp instrumentpanelen och säkra den med
stödpinnen.

2) Bänd upp kardborren och lyft upp den bakre kåpan (D).

3) Lossa eventuellt något på de 2 skruvarna (pos 3) på
kabelskyddet (E). Skruvarna ska inte tas bort.

4) Tryck upp kabelskyddet så att det lossnar från fästet.

5) Montera i omvänd ordning.

Demontering och montering av hjul
Säkerhetsregler vid hjulbyte

VARNING!
Av säkerhetsskäl rekommenderar UniCarriers att
hjulbyte endast utförs av auktoriserad
servicepersonal.
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VARNING!
För bästa drift och för att inte sätta säkerheten ur
spel, använd endast UniCarriers originalreservdelar! I
annat fall kan inte UniCarriers garantera stabilitet och
bromsfunktion.

VARNING!
Var försiktig vid lyft och säkring med block av trucken
då klämrisk föreligger.

Demontering av vridhjul (UFW)

VARNING!
Demontering och montering av vridhjul bör av
säkerhetsskäl utföras av auktoriserad servicepersonal.

1) Avlasta vridhjulet och säkra trucken med block.

VARNING!
Säkerställ att trucken inte kan röra sig under
arbetets gång.

2) Lossa batterihandsken

3) Lossa skruven till hydraulcylindern vid vridhjulet.

4) Lossa kablage till elbromsen vid vridhjulet.

5) Lossa skruvar på stödbenets ovansida.

6) Hissa upp trucken från hjulenheten.

7) Skruva loss plåten med ändlägesgivarna.

8) Lossa kabelklämmorna till elbromsen.

FÖRSIKTIGHET!
Säkerställ att kablar inte skadas.

9) Lossa axellåsning.

10) Montera en glidhammare och slå ut hjulaxeln.

11) Lossa fästbultar till elbroms med en insexnyckel,
dimension 7.

12) Lossa hjulen från hjulgaffeln och rulla ut dem.

Montering av vridhjul (UFW)
1) Rulla in hjulenheten i hjulgaffeln och sätt fast det.

2) Anslut servicekablage för att kunna frilägga bromsen.

3) Anslut batterihandsken för att strömsätta trucken.

4) Logga in i Truckdator ATC och välj Aukt. Service » Test &
kalibr » Körtester » Bromstest » Lasthjulsbroms.

5) Frilägg bromsen med hjälp av servicekablage.

6) Montera fästbultar (8 st på varje sida) till elbroms med en
insexnyckel, dimension 7.

7) Montera hjulaxeln.

8) Montera axellåsningen.

9) Montera kabelklämmor till elbromsen.
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FÖRSIKTIGHET!
Säkerställ att inte kablar skadas.

10) Skruva fast plåten med ändlägesgivarna.

11) Koppla ifrån servicekablaget.

12) Lossa batterihandsken.

13) VARNING!
Vid sänkning av truck finns klämrisk.

Sänk ner trucken mot hjulenheten.

14) Dra fast skruvarna (8 st) på stödbenets ovansida.

15) Montera kablage till elbromsen.

16) Anslut hydraulcylinder till vridhjulet.

17) Anslut batterihandsken.

Demontering och montering av länkhjul (UFW)
1) Lossa skruvarna ur skyddet och demontera det.

2) Vik säkringsbrickans flikar bort från låsmuttern.

3) Lossa låsmuttern och säkringsbrickan.

4) Lossa skruvarna ur låsblecket och demontera det.

5) Dra ut axeln.

6) Lossa det gamla hjulet från länkhjulsgaffeln tillsammans
med kullager och brickor.

7) Montering sker i omvänd ordning

Åtdragningsmoment
Dra åt skruvarna till låsblecket och skyddet med
24 Nm.

OBS!
I samband med att hjulet byts bör även
låsbrickan bytas.

Demontering och montering av drivhjul
Drivhjulet ska bytas om diametern understiger 320 mm.

1) Lossa på bultarna och öppna den bakre luckan.

2) Lossa något på drivhjulsmuttrarna.

3) Lyft upp maskinen så att hjulet går fritt. Säkra med
pallbockar.

VARNING!
Säkerställ att trucken inte kan röra sig under
arbetets gång.

4) Demontera drivhjulet.

5) Montera i omvänd ordning.

Åtdragningsmoment
Muttrarna på drivhjulet ska dras åt till 150 Nm.
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Demontering och montering av mastsystem
VARNING!
Demontering och montering av mastsystem skall av
säkerhetsskäl utföras auktoriserad servicepersonal.
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Truckförarens befogenheter och
skyldigheter
Truckföraren har befogenhet och skyldighet att vägra köra
trucken i följande fall:

• Trucken utgör en uppenbar säkerhetsrisk.
• Lasten utgör en uppenbar säkerhetsrisk.
• Trucken har reparerats, ändrats eller justerats utan att

åtgärden har godkänts av arbetsledningen.
• Truckförarens fysiska eller psykiska tillstånd är sådana att

de kan vara en säkerhetsrisk.

Truckföraren ska ha befogenhet att:

• hindra obehörig att använda den truck han är ansvarig för.
Obehörig är den som inte har arbetsledningens tillstånd
och/eller den som saknar utbildning

• hindra att någon går eller står under upplyft lastat eller
tomt lyftdon.

VARNING!
Iakttag stor försiktighet i maskinutrymmet, bland
annat med avseende på heta ytor.

In- och urstigning
Iakttag försiktighet vid in- och urstigning. Använd handtag där
sådant finns och beakta höjdskillnad mellan golv och truck.

VARNING!
Det är inte tillåtet att klättra på trucken.

Körning av truck
Körning på allmänt område
Trucken får inte köras i offentlig gatutrafik utanför enskilt
område.

Avstånd mellan fordon
Räkna med att fordon framför din truck kan tvärstanna. Håll
tillräckligt avstånd! Tänk på att eventuell last på gafflarna
påverkar bromssträckan.

Klämrisk
VARNING!
Iakttag alltid försiktighet vid användandet av trucken
med avseende på klämrisk för förare och omgivande
personer.

Passagerare
Passagerare får inte åka med trucken om ej annat anges på
trucken.
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Mastförskjutning
VARNING!
Kontrollera att du själv eller någon annan person inte
riskerar att klämmas mellan masten och övriga
trucken, innan du använder mastförskjutningen.

Fri höjd
Tänk på att trucken inte kan användas där takhöjden vid
köröppningar inte räcker till för truckstativet, lasten eller
förarskyddet.

Truck i hiss
Trucken får bara köras in i hiss om det finns tillstånd för detta.
Kontrollera att hissens kapacitet aldrig överskrids (truckens
totalvikt inkl. förare). Föraren ska vid behov kunna utrymmas.
Parkera i hissen så att föraren är mot dörrsidan. Placera aldrig
trucken eller godset i hissens riskområde. Se till att trucken är
bromsad innan hissen startas!

Golvbelastning
Kontrollera noga anslag eller annan anvisning om maximal
golvbelastning eller maximalt hjultryck så att dessa inte
överskrids. För truckens totalvikt, se maskinskylten.

Signalering
Använd ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet.

Nedsatt sikt
Sakta ned vid korsningar och andra ställen med nedsatt sikt.
Undvik att köra i gaffel-riktningen om framförvarande last
skymmer sikten. Anlita medhjälpare om det inte går att hålla fri
sikt.

För att underlätta arbetet och förbättra sikten i trucken finns
backspegel och kamerasystem som tillval.

OBS!
Tillval på trucken kan begränsa sikten.

Transporter

Bild 27. Transportläge, fyrvägstruck
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Vid normal körning ska truckens transportläge beaktas. Det är
förbjudet att köra med gafflarna upplyfta utom vid upp- och
nedtagning av last i hyllor och dylikt.

Skjutstativ
Mastförskjutningen ska vara i sitt innersta läge mot föraren.

Tilt
Lyftstativet ska vara något bakåttiltat mot föraren.

Trucken bör, om möjligt vid transporter, framföras i motsatt
riktning till gafflarna. Detta ger föraren bättre sikt vid hög last
samt att trucken är lättare att manövrera. Vid körning i
gaffelriktning är trucken känslig för kraftiga styrutslag (jämför att
backa en bil). Kör endast med stängda och ordentligt låsta
kåpor och huvar.

Hastighet
Anpassa hastigheten efter underlag, sikt och last. Undvik snabb
acceleration, hastig inbromsning och kurvtagning i hög fart då
det kan finnas risk att trucken välter eller att lasten faller av.

Körutrymme
Kontrollera att det i trånga passager finns tillräckligt med
utrymme för trucken – både förare och last. Portöppningar som
inte tillåter möte passeras i mitten. Tänk på att truckens baksida
kräver extra utrymme i svängarna. Följ de truckvägar som
markerats i körområdet. Om vänsterfotsbrytare finns, håll
vänsterfoten på vänsterfotsbrytaren på truckens golv för att
säkra att foten hålls innanför truckens ytterkontur vid körning.

Tänk på att hålla hela kroppen innanför truckkonturen för att
undvika klämskador.

VARNING!
Det är inte tillåtet att skjuta undan gods på golvet med
hjälp av truckens underrede.

Riskzoner
Kör inte så nära kanten på bryggor, landgångar o. dyl. att
trucken riskerar att köra ned. Var försiktig vid färgmarkerade
riskzoner.

Om stjälpning
Håll fast i ratten eller handtag om trucken stjälper. Hoppa inte!

Truck på fordonsflak eller landgång
När trucken körs på landgång från lastbrygga till flaket på en bil
eller vagn måste landgångens bärighet kontrolleras. Det måste
finnas anordningar som hindrar att landgången förskjuts.
Bärigheten hos det fordon man kör upp på måste kontrolleras.
Det ska finnas anordningar (t. ex. bromsklossar) som hindrar
fordonet från att komma i rörelse. För uppgift om truckens
totalvikt, se truckens maskinskylt.

Körriktning i backe
Fyrvägstruck
Vid normalkörning körs trucken med gafflarna mot krönet och
med lasten nedsänkt och masten tiltad mot föraren, se bild
Normalkörning i backe sidan 67.
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Bild 28. Normalkörning i backe

Vid sidledskörning körs trucken normalt i den färdriktning som
föraren sitter, se bild Sidledskörning i backe sidan 67.

Bild 29. Sidledskörning i backe

VARNING!
Var extra försiktig vid sidledskörning i backe då detta
kan påverka bromsegenskaper och styrning. Försök
alltid att hålla jämn fart. Håll låg fart vid körning nerför
backe.

Undvik att stanna i uppförsbacke då det kan vara svårt att
komma igång igen. Om man har tvingats att stanna i
uppförsbacke kan det vara säkrare att ta sig ner på plan yta och
starta om därifrån.

Säkerställ att godsets ändar går fritt från backen vid
långgodshantering.
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Uppmärksamhet
Var alltid uppmärksam på omgivande personal vid manövrering
av trucken.

Hastigheter (UFW)

Körriktning Villkor Maxhastighet

13 km/h

Last < 1500 kg 11,3 km/h

Last > 1500 kg 8 km/h

Körriktning Villkor Maxhastighet

Reach-funktion i hemmaläge 6 km/h

Reach-funktion ej i hemmaläge 4 km/h

Reach-funktion i hemmaläge 9,6 km/h

Reach-funktion ej i hemmaläge 4 km/h

Övriga begränsningar gäller i alla körriktningar:

• Maxhastighet 4,2 km/h när vridhjul inte är 0 eller 90 grader.
• Vid hastighet > 4 km/h kan inte vridhjulet vridas.

Transportsäkring
Vid transport ska truckar fästas i angivna fästpunkter. Trucken
kan även bandas. Klossar kan sättas mot underredet i alla
riktningar för att förhindra rullning/glidning.
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Bild 30. Transportsäkring UFW

Om masten är för hög för att trucken säkert ska kunna
transporteras kan mastsystemet demonteras och
transportsäkras separat enligt Transportsäkring mast, UFW
sidan 69. Gaffelvagnen transportsäkras separat enligt bild
Transportsäkring gaffelvagn, UFW sidan 70.

FÖRSIKTIGHET!
Var uppmärksam så att inga av truckens detaljer
skadas när banden spänns.

Bild 31. Transportsäkring mast, UFW
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Bild 32. Transportsäkring gaffelvagn, UFW

Flytt av gafflar (UFW)
Se reglage "E" i tabell Reglagefunktioner sidan 14.

Manuell gaffelspridning, tillval UFW

Om gafflarna har en position där låssprinten står i ett hål i
bommen måste sprinten lyftas med öglan för att gaffeln ska
kunna flyttas.

FÖRSIKTIGHET!
Gafflarna bör inte flyttas till positioner med olika
avstånd från mitten.

Bild 33. Manuell gaffelspridning, tillval UFW

Normala arbetsförhållanden
Stapling skall ske med stativet vertikalt och gafflarna horisontala
på fast, rent och plant underlag.

Exceptionella arbetsförhållanden
När arbetsförhållandena avviker från det normala enligt ovan
ska följande åtgärder vidtas:
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• Om arbetsförhållandena gäller permanent ska
överenskommelse träffas mellan tillsynsmyndighet och
andra berörda parter.

• Om arbetsförhållandena gäller tillfälligt; vidta lämpliga
åtgärder, exempelvis sätt in en större truck – eller minska
lasten i motsvarande grad.

Arbete i riskfyllt område
En truck som arbetar i brandfarligt, explosionsfarligt eller på
annat sätt riskfyllt område ska vara specialutrustad för
ändamålet.

VARNING!
Trucken är normalt inte utrustad för dessa situationer.

Parkering
Trucken får aldrig lämnas utan tillsyn annat än på avsedd
parkeringsplats. Parkering bör alltid ske på vågrätt plan.
Parkeringsbromsen ska alltid ansättas. Gafflarna ska vara
nedsänkta till lägsta läge så att ingen kan snubbla på dem.
Stäng alltid av trucken så att den är ur funktion. Om trucken är
utrustad med PIN-kod ska trucken "loggas av" så att det krävs
en ny kod för att starta igen och därmed hindra obehörig
användning. Se avsnitt . Om trucken är utrustad med
nyckelbrytare ska den tas ur när trucken lämnas, så att
obehöriga inte kan använda trucken. Vid arbetets slut beror det
på brandförsäkringsvillkoren om nyckeln ska tas ur eller inte.
Kontrollera!

Om trucken lämnas oanvänd en längre tid utan att laddning
sker, t. ex. mellan två arbetspass, ska batterihandsken kopplas
ur.

FÖRSIKTIGHET!
Blockera inte eldsläckningsutrustning eller
branddörrar genom att parkera trucken eller placera
gods framför.

Vid lyft av truck
Allmänt
Trucken får bara lyftas i öglor som är direkt avsedda för lyftning.
Bilden visar var de tillåtna lyftpunkterna är placerade på
trucken. Lyftpunkterna är markerade med en dekal
föreställande en lyftkrok.

När trucken ska hissas upp med domkraft, se till att säkra den
med block. Trucken får inte vila på domkraften under arbete.

VARNING!
Lyftning av truck bör endast utföras av auktoriserad
servicepersonal.

VARNING!
Om trucken lyfts på ett felaktigt vis kan truckens delar
skadas av att de utsätts för starkt tryck.
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Bild 34. Felaktigt lyft

Vid lyft av truck
UFW

Bild 35. Lyft av truck UFW
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FÖRSIKTIGHET!
Om hela trucken ska lyftas ska lyftpunkterna B
användas. Lyftpunkterna A1 och A2 används för
stabilisering eller när enbart maststativet ska lyftas.

Montering och idrifttagande
VARNING!
Montering/demontering och idrifttagande av trucken
bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal.

Nedanstående åtgärder bör utföras för att göra trucken driftklar.

• Ladda batteriet.
• Utför tillsyn enligt Daglig tillsyn (före varje arbetsskift) sidan

48.
• Kontrollera trucken visuellt, inklusive gafflar och släde,

med avseende på skador.
• Kontrollera att säkerhets- och varningsskyltar finns på

plats och är läsbara. Se Säkerhets- och varningsskyltar
sidan 75.

Avställning
Förvaring
Om trucken tas ur drift längre än en månad bör den placeras
inomhus i en torr och frostfri lokal.

Åtgärder innan avställning

1) Rengör trucken.

2) Rengör och ladda batteriet enligt batteritillverkarens
skötselinstruktioner.

3) Kontrollera oljenivån i hydraulsystemet genom att
kontrollera markeringarna på trucken, alternativt genom att
skjuta ut alla hydraulcylindrar till sina ändlägen. Fyll på olja
vid behov.

4) Kontrollera bromsverkan på färd- och parkeringsbroms.

5) Smörj trucken enligt smörjschema.

6) Koppla ur batterihandsken.

Åtgärder under avställning
1) Ladda batteriet och kontrollera vattennivån på cellerna ca

varannan månad.

Idrifttagande efter avställning
1) Rengör trucken.

2) Rengör och ladda batteriet enligt Batteriladdning sidan
27.

3) Kontrollera växellåds- och hydraulolja.

4) Smörj trucken enligt smörjschema.

5) Sätt i batterihandsken.

6) Utför veckotillsyn enligt Veckotillsyn  sidan 49.
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VARNING!
Idrifttagande av trucken bör endast utföras av
auktoriserad servicepersonal.

Flytt av truck ur funktion
Om trucken är ur funktion och inte är körbar från förarplatsen
med normala körreglage, ska arbetsledningen omedelbart
kontaktas.

I samråd med auktoriserad serviceorganisation ska ansvarig
arbetsledare övervaka att flytten kan ske på ett kontrollerat sätt
så att ingen olycksrisk uppstår. Trucken flyttas med hjälp av en
annan truck av tillräcklig kapacitet till lämplig plats där
reparation kan ske. Trucken ska lyftas i angivna lyftpunkter, se
Vid lyft av truck sidan 72.

VARNING!
Säkerställ att trucken inte kan välta eller glida av
gafflarna under flytten.

Svängande last
Trucken är inte avsedd att hantera hängande last som kan
komma i svängning.

Montering av brandsläckare
Brandsläckare monteras på lämplig plats på trucken så att den
sitter lätt åtkomlig utan att skymma sikt eller utgöra en fara som
islagspunkt vid t. ex. en häftig inbromsning.

VARNING!
Det är inte tillåtet att borra i förarskyddsstolpar eller i
förarskyddet.

Vid olyckstillbud
Anmäl omedelbart olycksfall och olyckshändelse till
arbetsledningen. Om det är möjligt – låt trucken stå kvar. Vidta
åtgärder som kan mildra skadan, speciellt om det är fråga om
personskada. Undvik åtgärder som kan försvåra utredning av
olycksfall. Avvakta i övrigt arbetsledningens åtgärder.

Bullernivå/ljudnivå
Ljudnivån vid förarplatsen är lägre än 70 dB(A), uppmätt enligt
Europanormen EN 12053.

Vibrationer
Vibrationsdata för truckmodeller (uppmätt enligt EN
13059+A1:2008).

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

Klimatförhållanden
Den normala drifttemperatur som trucken är avsedd för ligger
inom området +1°C till +25°C. Högsta kortvariga temperatur
+40°C, lägsta kortvariga temperatur -25°C. Om trucken har
specificerats för användning i frysrum har temperaturområdet
för kontinuerlig drift utökats till -35°C.
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Om trucken är specificerad för användning under skärmtak eller
kallförråd, "kallförrådsutförande", kan den utan avstängning
användas vid temperaturer ner till -35°C, men den får inte
lämnas oanvänd i minusgrader. Laddning eller
långtidsparkering måste utföras vid temperaturer av minst +1°C.

OBS!
Truckens funktion och egenskaper kan påverkas
negativt av att startas i minusgrader. Tänk på att
trucken fortfarande kan vara frusen även om
omgivande temperatur har stigit till plusgrader.

Arbetsplattform
Vid tillfälliga lyft av personer med ej förarlyftande truckar ska
nationella föreskrifter och rekommendationer för arbete med
arbetsplattform följas.

Förarskydd
Det är inte tillåtet att ta bort förarskyddet från en truck som är
utrustad med det.

Skyddsskor
Skyddsskor ska användas vid hantering med truck, enligt
gällande nationella krav.

Belysning
Arbetsbelysning underlättar arbete i dåliga ljusförhållanden.
Arbetsbelysning finns som tillbehör till flera modeller.

Tillsatsaggregat/släp
Om trucken efter leverans är tänkt att förses med
tillsatsaggregat, kopplingsutrustning för släp eller annat tillbehör
som kan påverka truckens stabilitet eller bromsförmåga, skall
STILL eller dess auktoriserade representant kontaktas. Innan
montering på truck måste detta godkännas av UniCarriers
Manufacturing Sweden AB, se Modifiering av truckar sidan
7.

Säkerhets- och varningsskyltar
Allmänt

OBS!
På trucken sitter ett flertal varningsskyltar. Ersätt alltid
skyltar som är skadade eller fattas.
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Teckenförklaring UFW

Klämrisk mellan
rörliga delar

Stå ej under gafflarna
Stå ej på gafflarna

Stå ej mellan mast
och batteri Läs och följ

instruktionsboken
innan trucken tas i
bruk

Dra stolen till främsta
läget innan stolen
vinklas ut.

Placering av säkerhets- och varningsskyltar

A. Om trucken är utrustad med
miniratt.   
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Dimensioner
OBS!
Nedanstående måttuppgifter gäller för truck utrustad
med minsta möjliga batteri och gaffellängd 1150 mm.

Bild 36. Dimensioner UFW

Mått UFW200 UFW250

H 4350 - 8500 4500 - 9700

h4 H+700 H+700

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
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Dimensioner hytt (tillval)

Bild 37. Dimensioner hytt

Mått Frysrumshytt

H 2400

W 1000

D 830

Tabell 7. Hytt och mått i mm
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Vikt
OBS!
Nedanstående vikter gäller för standardtruck inklusive
minsta möjliga batteri.

Avvikelser från tabellen kan förekomma om trucken är
extrautrustad. För viktuppgift för aktuell truck, se maskinskylt.

Truckmodell Vikt (kg)

UFW 200 4520 (H=8500)

UFW 250 4940 (H=9700)

Tabell 8. Vikt standardtruck
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Beställning av reservdelsmanual
STILL skickar inte automatiskt med reservdelsmanualen vid
truckleverans. Det finns möjlighet att beställa en så kallad
Mastermanual via lokal återförsäljare för en kostnad.
Leveranstiden uppskattas till ca 3 veckor.
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