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Forord 

Takk for at du kjøpte vår palletruck. 

Denne håndboken omhandler hvordan du bruker, betjener og vedlikeholder EPT20-15ET. 

Operatøren og personen som er ansvarlig for trucken må lese håndboken grundig før de 

betjener trucken. 

Vi har rett til å forbedre trucken, derfor kan det være noen forskjeller mellom produktet og 

beskrivelsen i denne håndboken. 

Hvis du har spørsmål, kontakter du teknisk avdeling hos Trøndelag Trucksenter AS 

 

 

 

 

 

Telefon :  73 82 79 00 

Fax :  73 82 79 10 

Adresse :  Torgardstrøa 4, 7072 Heimdal. 

Web :   www.trondelagtrucksenter.no 

Email :  post@trondelagtrucksenter.no 
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ADVARSEL! 

FOR Å FORHINDRE ALVORLIG SKADE PÅ DEG 

SELV OG ANDRE, MÅ DU OVERHOLDE 

FØLGENDE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. 

Disse truckene kan bli farlige hvis tilstrekkelig vedlikehold blir neglisjert. Derfor må det 

sørges for tilstrekkelige vedlikeholdsfasiliteter, opplært personale og prosedyrer. 

Vedlikehold og inspeksjoner skal utføres i henhold til følgende praksis: 

1. Planlagt vedlikehold, smøring og inspeksjonssystemer skal følges. 

2. Kun kvalifisert og autorisert personale kan få tillatelse til å vedlikehold, reparere, 

justere og inspisere trucken. 

3. Før du forlater trucken: 

- Ikke parker trucken i en helling. 

- Senk lastegaflene helt. 

- Sett nøkkelbryteren i "OFF"-posisjonen og ta ut nøkkelen. 

4. Før du begynner å betjene trucken: 

- Vær i driftsposisjon 

- Sett retningskontrollen i nøytral 

- Før du betjener trucken, må du kontrollere funksjonene på løftesystemene, 

retningskontrollen, hastighetskontrollen, styring, varselsenheter og bremser. 

5. Unngå brannfarer og ha brannvern tilstede. Ikke bruk åpen flamme til å kontrollere 

spaken, eller for lekkasjer eller elektrolytter og væsker eller olje. Ikke bruk åpne panner 

med drivstoff eller brennbare rengjøringsmidler for rengjøring av deler. 

6. Bremser, styremekanismer, kontrollmekanismer, beskyttelser og sikkerhetsenheter 

skal inspiseres regelmessig og vedlikeholdes i leselig stand. 

7. Plater og dekaler med kapasitets-, drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner skal 

opprettholdes i leselig stand. 

8. Alle deler av løftemekanismer skal inspisers for å opprettholde dem i sikker 

driftsstand. 

9. Alle hydraulikksystemer skal inspiseres og vedlikeholdes regelmessig i samsvar med god 

praksis. Sylindre, ventiler og andre lignende deler skal kontrolleres for å forsikre deg om at det 

ikke har utviklet seg "drift" i den grad at det ville utgjøre en fare. 



10. Trucken skal holdes ren for å minimere brannfaren og tilrettelegge for oppdagelse av løse 

eller defekte deler. 

11. Modifikasjoner og tillegg som påvirker kapasiteten og sikker betjening av trucken skal ikke 

utføres av kunden eller brukeren uten produsentens skriftlige forhåndsgodkjennelse. Plater 

og dekaler med kapasitets-, drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner skal skiftes tilsvarende. 
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Korrekt bruk og bruksområder 

"Guidelines for the Correct Use and Application of Industrial Trucks" (VDMA) medfølger 

trucken. Retningslinjene utgjør del av disse driftsinstruksjonene og må overholdes. Nasjonale 

forskrifter gjelder i sin helhet. 

Trucken som er beskrevet i den gjeldende operatørhåndboken er en industriell truck designet 

for løfting og transport av lastenheter. 

Den må brukes, betjenes og utføres service på i samsvar med gjeldende instruksjoner. Alle 

andre typer bruk er utenom omfanget av bruksområdet og kan føre til skader på personale, 

trucken eller eiendeler. Spesielt må du unngå å overbelaste trucken med laster som er for 

tunge eller plassert på en side. Dataplaten festet på trucken eller lastediagrammet er 

bindende for maksimum lastekapasitet. Den industrielle trucken må ikke brukes ved brann- 

eller eksplosjonsutsatte områder, eller områder som trues av korrsjon eller omfattende 

mengder støv. 

Innehaverens ansvar 

For formålene til den gjeldende driftshåndboken er "innehaver" definert som en naturlig eller 

juridisk person som enten bruker den industrielle trucken selv eller som den brukes på vegne 

av. I spesielle tilfeller (f.eks. leasing eller leie) anses innehaveren som personen som i 

henhold til eksisterende kontrakt mellom eieren og brukeren av den industrielle trucken er 

ansvarlig for driftsmessige plikter. 

Innehaveren må sørge for at trucken kun blir brukt for formålet den er tiltenkt og at fare for liv 

og lemmer på brukeren og tredjeparter blir ekskludert. 

Videre skal forskrifter for å forebygge ulukker, sikkerhetsforskrifter samt drifts-, service- og 

reparasjonsretningslinjer følges. Innehaveren må sørge for at alle brukere av trucken har lest 

og forstått denne driftshåndboken. 

Dersom driftshåndboken ikke overholdes, vil dette ugyldiggjøre garantien. Det samme gjelder 

dersom feilaktig arbeid blir utført på trucken av kunden eller tredjeparter uten tillatelse fra 

produsentens kundeserviceavdeling. 

Feste tilbehør 

Montering eller installasjon av ytterligere utstyr som påvirker eller utfyller ytelsen til den 

industrielle trucken krever skriftlig tillatelse fra produsenten. I noen tilfeller vil godkjennelse fra 

lokale myndigheter være påkrevd. 

Godkjennelse fra lokale myndigheter utgjøre imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 
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1. Beskrivelse av trucken 

1.1 Bruksområde 

Trucken er designet for å transportere varer på jevne overflater. Den kan løfte paller med 

åpen bunn eller diagonale bord, i tillegg til rulleburr utenom området til lastehjulene. Egnet 

driftstemperatur er 5 °C til 40 °C. 

Hvis palletrucken brukes over lengre tid i mindre enn 5 ° C, ved kaldlagring eller i ekstreme 

forhold med temperatur- og fuktighetsendringer, må du installere ytterligere spesialustyr og 

anskaffe tillatelse fra produsenten. 
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1.2 Montasje 

 

Element Komponent Element Komponent 

1 Kontrollhåndtak 7 Løftesylinder 

2 Nødbrems 8 Chassis 

3 Batteriutladingsindikator 9 Balansestativ 

4 Nøkkelbryter 10 Drivhjul 

5 Deksel (øvre) 11 Deksel (nedre) 

6 Plugg   
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1.2.1 Kontrollhåndtak 

11 "Senk"-knapp Senker lastegaflene. 

12 "Løft"-knapp Hever lastegaflene. 

13 Kjørebryter Kontrollerer kjørehastigheten og retningen 

14 
Varselsignalkna

pp 

Utløser et varselsignal. 

15 
Kollisjonssikkerh

etsbryter 

Sikkerhetsfunksjon som, når aktivrt, tvinger trucken til å 

rygge helt til bryteren igjen er i nøytral. 

 

1.2.2 Nøkkelbryter 

Slår kontrollstrømmen på og av. 

Truckens strømforsyning blir brutt når du dreier 

nøkkelen til "OFF". 

Truckens strømforsyning blir slått på når du 

dreier nøkkelen til "ON". 

Fjern nøkkelen for å forhindre at trucken blir 

slått på av autorisert personale. 
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1.2.3 Batteriutladingsindikator 

LED-lysene (1) representerer batteriets 

restkapasitet. LCD (2) viser driftstimer 

Batteriutladingsindikator (1) 

Når trucken har blitt frigitt via 3 nøkkelbryteren, 

vises batteriladestatus. 

 

Fargene på LED-lysene (1) representerer følgende forhold: 

- Når batteriet er ordentlig ladet, de første LED-lysene. Sammen med reduksjon av 

batteriladingen, har LED-lysene blitt tent, hvert lys som en varde. 

- Når det nest siste LED-lyset blinker, indikerer det tilgang til "ladereserve" (for å bruke 70 % 

av elektrisiteten). 

- Når de to siste LED-lysene blinker vekselvis, indikerer dette at batteri har spenning (for å 

bruke 80 % av elektrisiteten), batteriet må lades. 

Batteriutladingsindikatoren har en minnefunksjon. Den kan huske batteristrømmen etter at du 

slår av strømmen, og neste gang strømmen slås på, vil den vise strømmen den har i minnet. 

Hvis du vil nullstille batteriutladingsindikatoren, dreier du nøkkelen etter ordentlig lading. 

Driftstimedisplay (2) 

Visningsområde mellom 0,0 og 99 999,0 timer. Kjøring og løfting blir loggført. Dette er et 

baklyst display. 

Oppstartstest 

Når du slår på trucken viser displayet: 

- driftstimer 

- ladestatus 

Tidsindikator (3) 

Tidsindikasjonen vil blinke. Det betyr at et er tid for å begynne. 

Batteriutladingsindikatorens krav til miljø: 

Driftstemperatur: -25---+50 °C 

Lagringstemperatur: -30----+70°C 

1.2.4 Nødbrems 

Tilførselsstrømmen er avbrutt, alle elektriske funksjoner er deaktivert og trucken bremses 

automatisk. 
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1.3 Identifikasjonspunkter og dataplater 

Element Beskrivelse 

1 Retningsdekal på kontrollhåndtaket 

2 Truckens dataplate 

3 Varseldekal 

4 Nøkkelbryterdekal 

5 Logodekal 
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1.3.1 Truckens dataplate 

Elem

ent 
Beskrivelse 

Elem

ent 
Beskrivelse 

1 Produsentlogo 6 Gaffellengde (mm) 

2 Produsent 7 Batteriets nominell kapasitet (Ah) 

3 Type 8 Vekt inkludert batteri (kg) 

4 Nominell kapasitet (kg) 9 Serienr. 

5 Gaffelbredde (mm)   

For forespørsler angående trucken eller bestilling av reservedeler, må du oppgi truckens 

serienummer (9). 

 

EKSEMPEL PÅ MODELLNUMMER 

EPT20- 15 ET 

Elektrisk palletruck 

Kapasitet: 15=1500 

kg 

Serieetikett 
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1.4 Standard versjonsspesifikasjoner 

Tekniske spesifikasjonsdetaljer i henhold til VDI 2198. Med forbehold om tekniske 

modifikasjoner og tillegg. 

1.4.1 Ytelsesdata for standardtrucker 

Eleme

nt 
Beskrivelse Smal parameter 

Bred 

parameter 

Enhet 

Q Lastekapasitet L1500 1500 kg 

C Lastsenter 600 600 mm 

 
Kjørehastighet 

lastet 3,5 3,5 km/h 

 ulastet 4 4 km/h 

 
Løftehastighet 

lastet 0,051 0,051 m/s 

 ulastet 0,060 0,060 m/s 

 
Senkehastighet 

lastet 0,052 0,052 m/s 

 ulastet 0,059 0,059 m/s 

 Maksimum klatreevne, 

S2 5 min. 

lastet 3 3 % 

 ulastet 10 10 % 

 Servicebrems 
Elektromagn 

etisk 

Elektromag 

netisk 
 

 Servicevekt inkl. batteri 205 215 kg 

 Aksellast, lastet 
operatør-/lastsid

e 
550/1155 550/1165 kg 

 Aksellast, ulastet 
operatør-/lastsid

e 
175/30 185/30 kg 

 
Motor 

Driv 0,65 0,65 Kw 

 Løfte 0,84 0,84 Kw 

 Dekktype, operatør-/lastside PU/PU PU/PU  

 Dekkstørrelse, operatørside ø210x70 ø210x70  

 Dekkstørrelse, lastside 2xø80x60 2-ø74x88  

 

Batteri 

type 
Vedlikeholdsfritt 

batteri 

Vedlikeholdsfri

tt batteri 
 

 

spenning / 

nominell 

kapasitet 

(5 h) 

24/60 24/ 60 V/Ah 

 vekt 30 30 kg 

 Lydnivå ved operatørens øre 74 74 dB(A) 
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1.4.2 Mål 

Eleme

nt 

Beskrivelse 
Smal parameter 

Bred 

parameter 

Enhet 

X Lastdistanse (hevet/senket) 883/946 883/946 mm 

Y Hjulbas 1250 1250 mm 

h3 Løftehøyde 115 115 mm 

b11 Sporvidde lastside 380 535 mm 

h13 Gaffelhøyde senket 85 85 mm 

h14 
Høyde på styrearm i 

driftsposisjon 

min 820 745 mm 

maks 1170 1040 mm 

l1 Total lengde 1600 1622 mm 

l2 Lengde til enden på gaflene 450 472 mm 

b1 Total bredde 560 685 mm 

s 

Gaffelmål 

Tykkelse 50 55 mm 

e Bredde 150 150 mm 

l Lengde 1150 1150 mm 

b5 Gaffelavstand 560 685 mm 

m2 Bakkeklaring 35 35 mm 

Wa Ytre svingradius 1475 1475 mm 

Ast Fløybredde 
1000x1200 palle på tvers 1929 1779 mm 

800x1200 palle på langs 1779 1929 mm 



10 

 

  

Ast 
Wa 
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2. Transport og igangsetting 

2.1 Transport 

Løfte trucken med kran 

1. Bru kun kranutstyr med tilstrekkelig 

kapasitet. 

2. Lastevekt > nettovekt på truck (+ 

batterivekt for elektriske trucker). Lastevekten 

inkluderer ikke bare nettovekten på trucken 

men også lagerkassen eller boksen. 

3. Lagerkassen (boks) skal være stor nok og 

sterk nok til å bære hele trucken. 

- Parker trucken på en sikker måte (se 3.2.4 

Parkere trucken på en sikker måte på side 

17). 

- Sørg for at gaflene er riktig plassert for 

pallen. Beveg deg sakte framover for å sette 

gaflene så langt inn i pallen som mulig og 

stopp deretter trucken. 

 

2.2 Bruke trucken for første gang 

Betjen kun trucken med batteristrøm. Likestrøm og vekselstrøm skader de elektoniske 

komponentene. Kabeltilkoblinger til batteriet (slepeledninger) må være mindre enn 6 m. 

Klargjøre trucken for drift etter levering eller transport 

Prosedyre 

- Kontroller at ustyret er komplett. 

- Kontroller hydraulikkoljenivået. 

- Installer batteriet hvis nødvendig (ved behov), (se ”4.4 Fjerning og installasjon av batteri” på 

side 19) uten å skade batterikabelen. 

- Lad batteriet, (se ”4.3 Lade batteriet” på side 18). 

Når trucken er parkert, vil overflaten på dekkene bli flatere. Dette vil forsvinne 

etter kort tid med drift. 

Advarsel! 

- Unngå å brekke gaflene slik at du blis skadet når du flytter trucken inn på lageret. 

- For å unngå at trucken havarerer, må du kun bruke trucken på et sted som er flatt. 

- når du senker ned det du løfter, må du passe på at du ikke kommer borti noe som kan 

føre til at det faller ned. 
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2.3 Under innkjøring 

Vi anbefaler betjening av maskinen med lett last i det første trinnet av operasjonen for å få 

mest mulig ut av den. Kravene under skal spesielt overholdes mens maskinen er i sine første 

100 driftstimer. 

1. Må forhindre batteriet fra å utlades ved tidlig bruk. Lad batteriet når det er mindre 

enn 20 % strøm igjen. 

2. Utfør spesifisert forebyggende vedlikehold grundig og fullstendig. 

3. Unngå plutselige stopp, start eller svinger. 

4. Det anbefales å utføre oljeskift og smøring tidligere enn spesifisert. 

5. Begrenset last er 70-80 % av nominell last. 
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3. Drift 

3.1 Sikkerhetsfoskrift for betjening av palletrucker 

Autorisasjon av sjåfør: Palletrucken kan kun brukes av passende opplært personale, som 

har demonstrert overfor innehaveren eller hans representant at de kan kjøre og håndtere 

laster og har blitt autorisert til å betjene trucken av innehaveren eller hans representant. 

Sjåførens rettigheter, forpliktelser og ansvar: Sjåføren må være informert om sine plikter 

og ansvar og få instruksjon om betjening av trucken og skal være kjent med driftshåndboken. 

Sjåføren skal ha alle nødvendige rettigheter. Vernesko må brukes med fotgjengerbetjente 

trucker. 

Uautorisert bruk av truck: Sjåføren er ansvarlig for trucken slå lenge den er i bruk. Han skal 

hindre uautoriserte personer fra å kjøre eller betjene trucken. Det er forbudt å ta med seg 

passasjerer eller løftepersonale. 

Skader og feil: Overordnet må informeres umiddelbart om eventuelle skader eller feil på 

palletrucken. Trucker som ikke er trygge for drift (f.eks. hjul- eller bremseproblemer) må ikke 

brukes før problemene har blitt løst. 

Reparasjoner: Sjåføren må ikke utføre eventuelle reparasjoner eller endringer til palletrucken 

uten nødvendig opplæring og autorisasjon for å få til dette. Sjåføren må aldri deaktivere eller 

justere sikkerhetsmenismer eller vekslinger. 

Farlig område: Et farlig område er definert som et område hvor personen er i fare på grunn 

av truckbevegelse, løfteoperasjoner, lasthåndtering (f.eks. gafler eller utstyr) på selve lasten. 

Dette inkluderer altså områder som kan anås av laste som faller eller senking av driftsmessig 

sikkershesutstyr 

Uautoriserte person må holdes utenom det farlige området. 

Hvis personalet er i fare, må det utløses et varsel med tilstrekkelig versel. 

Hvis uautoriserte personer fortsatt er i det ferlige området skal stoffen umiddelbart være verdt 

en liten tur. 

Sikkerhetsvarsler og varseltegn: Sikkerhetsvarsler, varseltegn og varselsinstruksjoner skal 

overholdes strengt. 

3.2 Betjen og kjør trucken 

3.2.1 Klargjøre 

Før trucken kan igangsettes, betjenes eller en lastenhet løftes, må sjåføren forsikre seg om at 

det ikke er noen i det farlige området. 
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Kontroller og operasjoner som skal utføres før det daglige arbeidet startes 

- Inspiser hele trucken visuelt (spesielt hjul og løftemidler) for tydelige skader. 

- Inspiser batterivedlegget og kabeltilkoblinger visuelt. 

3.2.2 Kjøring 

Ikke kjør trucken med mindre panelene er lukket og ordentlig låst. 

Kjøring 

Sett kontrollhåndtaket i kjøreområdet (M), og trykk kjørebryteren i ønsket retning (forover eller 

bakover). 

Desto mer du roterer kontrollhåndtaket, desto høyere blir hastigheten. 
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Styring 

- Skift kontrollhåndtaket til venstre eller 

høyre. 

Bremsing 

Nødstopp: 

- Trekk tilbake nødbremsen (6). 

Alle elektriske funksjoner blir deaktivert. 

Automatisk bremsing 

Når kontrollhåndtaket frigis, setter det 

seg automatisk i den øvre bremsesonen 

(B) og automatisk bremsing følger. 

Regenerativ bremsing 

Hvis kjørehastigheten er satt til "0", 

starter trucken alltid automatisk the truck 

automatically brakes regeneratively. Når 

hastigheten er under 1 km/hblir bremsen 

påført og motorenbremsen stopper. 

Inversjonsbremsing 

Du kan sette kjørebryteren (13) i motsatt 

retning når du kjører. Trucken bremser 

regenerativt til den starter å bevege seg i 

motsatt retning. 

Advarsel: Når du kjører i en bakke eller på ujevne veier, må du løfte gaffelen for å hindre at 

bunnen av  og bakken skrubbes mot hverandre. 

  

Advarsel! 

Hvis kontrollhåndtaket beveger seg 

sakte eller overhodet ikke i den øvre 

bremsesonen, må trucken tas ut av 

drift til årsaken til feilen blir løst. Skift 

gasstrykkfjæren hvis nødvendig. 

Advarsel! 

Hvis kjørehastigheten beveger seg 

sakte eller overhodet ikke, må trucken 

tas ut av drift til årsaken til feilen blir 

løst. 

Skift kontrollhåndtaket hvis nødvendig. 

Advarsel! 

I farlige situasjoner setter du 

kontrollhåndtaket i bremseposisjon 

eller setter kjørebryteren (13) i motsatt 

retning. 



16 

3.3.3 Løfting, transport og nedsetting av last 

Usikret og feil plassert last kan forårsake ulykker 

- Instruer andre mennesker om å flytte seg ut av det farlige områder. Stopp arbeidet på 

trucken hvis personer ikke forlater det 

farlig områder. 

- Frakt kun laster som har blitt korrekt 

sikret og plassert. Følg egnede 

forholdsregler for å forhindre at deler av 

lasten velter eller faller ned. 

- Ikke transporter trucken med dårlig 

håndkjerre (som truck og lagerkasse). 

- Stå aldri under en hevet lastemiddel. 

+- Ikke stå på lastemidlet. 

- Ikke løft andre personer på lastemidlet. 

- Sett inn gaflene så langt som mulig under lasten. 

Løfte 

Trykk på "Lift”-knappen (12) til du når 

høyden du trenger. 

Senke 

Trykk på "Lower”-knappen (11) til den 

laveste posisjonen. 

 

Advarsel! 

Før sjåføren løfter en lastenhet må han 

forsikre seg om at den er korrekt lastet 

og ikke overstiger truckens kapasitet. 

Ikke løft lang last i en vinkel. 

Advarsel! 

Ikke løft helt opp, for å unngå forkortet 

levetid for oljesylinderen. 
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3.3.4 Parkere trucken på en sikker måte 

• Trykk på "Lower”-knappen (3), for å senke 

lastemidlet helt. 

• Slå av nøkkelbryteren (1) og fjern 

nøkkelen. 

• Trykk på pluggen (2).  

Trucken er parkert. 

 

  

Advarsel! 

Parker trucken på en sikker 

måte. Forby parkering i en 

helling. Senk alltid 

lastegaflene helt. 
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4. Vedlikehold og lading av batteriet 

4.1 Sikkerhetsforskrifter for håndtering av syrebatterier 

Parker trucken på en sikker måte før du utfører arbeid på batteriene. 

Vedlikeholdspersonale: Kun opplært personale kan lade, utføre service på eller erstatte 

batteriet. Gjeldende driftshåndbok og produsentens instruksjoner angående batteriet og 

ladestasjoner må overholdes mens du utfører arbeidet. 

Brannvern: 

- Røyking og nakne flammer må unngås mens du arbeider med batterier. 

- Når en truck er parkert for lading skal det ikke være brennbare materialer eller driftsvæsker i 

stand til å lage gnister i 2 meters avstand fra 

trucken. 

- Området må være godt ventilert. 

- Brannvernutstyr må også være tilstede. 

Beskyttelse mot elektrisk støt: 

- Batterier har høy spenning og energi. 

- Unngå kortslutning. 

- Ikke berør de to polene på batteriet med verktøy, dette kan forårsake gnist. 

4.2 Batteritype og mål 

Batteritype og mål er som følger: 

Trucktyp

e 
Batteritype 

spenning / 

nominell 

kapasitet 

Batterihøyd

e (mm) 

Batterilengde 

(mm) 

Batteribredd

e (mm) 

EPT20 

-15ET 

Vedlikeholdsfritt 

batteri 
24/ 60 215 260 169 

Når du skifter eller installerer batteri, må du sørge for at batteriet er ordentlig sikret i 

batteribeholderen på trucken. 

4.3 Lade batteriet 

Sikkerhetsforskrifter for lading av batteriet 

-For å lade batteriet må trucken parkeres i et lukket og godt ventilert rom. Ved lading må 

toppene av battericellene eksponeres for å gi tilstrekkelig ventilasjon. 

- Ikke plasser eventuelle metallgjenstander på batteriet.not place any metal objects on the 

battery. 

- Før lading må du kontrollere alle kabler og pluggtilkoblnger for synlige tegn på skade. 

- Før du starter og avslutter lading må du forsikre deg om at strømmen er slått AV. 
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- Det er viktig å følge sikkerhetsforskriftene fra produsenten av batteriet og ladestasjonen. 

Ladetrinn 

- Kontroller at tilstanden er i henhold til 

"Sikkerhetsforskrifter for lading av battriet". 

- Parker trucken på en sikker måte (se 3.2.4 

Parkere trucken på en sikker måte på side 

17). 

- Fjern batteripluggen (1). 

- Koble til batteripluggen (1) med 

ladeledningen fra den stasjonære laderen (2) 

og slå på laderen. 

4.4 Fjerning og installasjon av batteriet 

Parker trucken på en sikker måte (Se 3.2.4 Parkere trucken på en sikker måte på side 17 ) og 

slå av strømmen før jeg fjerner og installerer batteriet. 

Trinn for fjerning og installasjon av batteriet: 

a: Fjern to skruer (1), ta ut dekselet. 

b: Fjern fire skruer (2). 

 

c: Fjern 3 batterikabler (3) som vist på tegningen. 

d:Roter driftshåndtaket (4) til den ekstreme posisjonen. 

e: trekk det elektriske panelet (5) litt ut. 

f: Drei det elektriske panelet (5) i retningen 

som vist i bildet til det ikke dekker batteriet i 

det hele tatt. 

Advarsel! 

Koble til kablene riktig for å unngå 

skader når du fjerner og installerer 

batteriet. 
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g: Sette batteriet (6) inn eller fjerne batteriet (6). 

 

- Installasjon skjer i motsatt rekkefølge av betjeningen. Vær oppmerksom på batteriets 

installasjonsposisjon og kabeltilkobling. Forsikre deg om at kablene er plassert riktig for å 

unngå skader når du fjerner og installerer batteriet. 

4.5 Vedlikehold av batteriet 

Ikke overbruk batteriet: 

- Hvis du bruker opp energien i batteriet til pallen ikke beveges, vil du forkorte levetiden. 

- Lad batteriet snarest mulig etter at du har fått varsel om at dette må gjøres. 

Vedlikehold av batteriet: 

Battericellenes deksler må holdes tørre og rene. Terminalene og kabelskoene må være rene, 

sikre og ha et lett belegg av dielektrisk smørefett. Batterier uten isolerte terminaler må dekkes 

med glidesikker isolasjonsmatte. 

4.6 Kassering av batteri 

Advarsel! 

1. Ikke bruk en tørr klut eller fiberklut til å rengjøre batteriet, unngå statisk som kan 

medøre en eksplosjon. 

2. Løsne batteriplugg. 

3. Rengjør med våt klut. 

4. Bruk briller for beskyttelse av øyne, gummitrekk til sko og gummihansker. 
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Batterier skal kun kasseres i henhold til nasjonale miljøvernforskrifter eller kasseringslover. 

Produsentens kasseringsinstruksjoner må følges. 

Batterier inneholder en syreløsning som er giftig og korroderende. Derfor må du alltid bruke 

beskyttelsesklær og beskyttelsesbriller når du utfører arbeid på batteriene. Unngå all kontakt 

med batterisyrre. 

Hvis klær, hud og øyne kommer i kontakt med syren, skal påvirkede deler skylles med rikelig 

med rent vann. Hvis hud eller øyne er påvirket, kontakter du lege umiddelbart. Nøytraliser 

umiddelbart eventuell sølt batterisyre. 

Kun batterier med en forseglet batteribeholderen kan brukes. 

Vekten og målene på batteriet har betydelig påvirkning på driftssikkerheten til trucken. 

Batteriutstyr skal kun skiftes etter avtale med produsenten.  
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5. Vedlikehold av palletrucken 

5.1 Driftsmessig sikkerhet og miljøvern 

- Service- og inspeksjonsoperasjoner i dette kapitlet må utføres i henhold til intervallene som 

er indikert i servicesjekklistene. 

- Eventuelle modifikasjoner av palletruckens montasjer, spesielt sikkerhetsmekanismer, er 

forbudt. Truckens driftshastigheter må ikke under noen omstendigheter endres. 

- Kun originale reservedeler har blitt sertifisert av vår kvalitetssikringsavdeling. For å sikre 

trygg og pålitelig drift av palletrucken må du kun bruke produsentens reservedeler. Brukte 

deler, oljer og drivstoffer må kasseres i henhold til relevante miljøvernforskrifter. For oljeskift 

må du kontakte produsentens spesialistavdeling. 

- Når inspeksjon og service er fullført, utfører du aktivitetene som er oppgitt i "Sette i drift 

igjen" (på side 29). 

5.2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold 

Vedlikeholdspersonale 

Det er kun produsentens opplærte personale som skal utføre service på og vedlikehold 

industrielle trucker. 

Produsentens serviceavdeling har feltteknikere som er spesielt opplært for disse oppgavene. 

Vi anbefaler derfor en vedlikeholdskontrakt med produsentens lokale servicesenter. 

Løfte og jekke opp 

Når en industriell truck skal løftes, må løfteutstyret kun festes til punktene som er spesielt 

utformet for dette formålet. 

Når du jekker opp trucken, må du ta passsende tiltak for å forhindre at trucken glir eller tipper 

(f.eks. kiler, treblokker). 

Du kan kun arbeide under en hevet lastemiddel hvis den er støttet av en tilstrekkelig sterk 

kjetting. 

Rengjøring 

Ikke bruk brennbare væsker til å rengjøre den industrielle trucken. 

Før rengjøring må alle nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre gnister (f.eks. gjennom 

kortslutning) gjennomføres. For batteridrevne trucker må batteritilkoblingskabelen fjernes. 

Kun svakt sug eller trykkluft og ikke-ledende antistatiske koster kan brukes for rengjøring av 

elektriske eller elektroniske montasjer. 

Hvis trucken skal rengjøres med vannstråle eller høyttrykksspyler, må alle elektriske og 

elektroniske komponenter grundig dekkes på forhånd, ettersom fuktighet kan forårsake 

driftsfeil. 
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Ikke rengjør med trykkluft, 

Etter at trucken er rengjort, utfører du aktivitetene detaljert i "Sette i drift igjen" (på side 29). 

Elektrisk system 

Kun passende opplært personale kun betjene truckens elektriske system. 

Før du arbeider på det elektriske systemet, må du ta alle forholdsregler for å unngå elektrisk 

støt. 

For batteridrevne trucker må du også gjøre den strømløs ved å ta ut nøkkelen. 

Innstillinger 

Når du reparerer eller erstatter hydrauliske, elektriske eller elektroniske komponenter eller 

montasjer, må du alltid bemerke deg innstillingene som er spesifikke for trucken. 

Dekk 

Kvaliteten på dekkene påvirker truckens stabilitet og ytelse. Når du skifter fabrikkmonterte 

dekk må du kun bruke produsentens originale reservedeler, ellers vil ikke spesifikasjonene på 

dataplaten bli holdt. 

Når du skifter hjul og dekk må du sørge for at trucken ikke vipper rundt (f.eks. må du alltid 

skifte hjul på venstre og høyre side samtidig). 

Løftekjettinger 

Løftekjettinger slites raskt hvis de ikke smøres. 

Intervallene som er oppgitt i servicesjekklisten gjelder ved normal bruk. Mer krevende forhold 

(støv, temperatur) krever mer regelmessig smøring. 

Den foreskrevne kjettingsprayen må brukes i samsvar med instruksjonene. Påføring av 

smørefett eksternt vil ikke gi tilstrekkelig smøring. 
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5.3 Service og inspeksjon 

Grundig og kompetent service er en av de viktigste kravene for sikker drift av den industrielle 

trucken. Dersom regelmessig service ikke utføres kan dette føre til feil på trucken og utgjør en 

potensiell fare for personale og utstyr. 

Serviceintervallene som er oppgitt er basert på enkeltskiftbetjening under normale 

driftsforhold. De må reduseres tilsvarende hvis trucken skal brukes under forhold med 

ekstremt støv, temperatursvingninger eller flere skifter. 

Følgende vedlikeholdssjekklister oppgir oppgavene og intervallene som de skal utføres i 

henhold til. Vedlikeholdsintervallene defineres som følger: 

W = Hver 50. driftstime, minst ukentlig 

A = Hver 500. driftstime 

B = Hver 1000. driftstime eller minst årlig 

C = Hver 2000. driftstime eller minst årlig 

W serviceintervaller skal utføres av kunden. 

I innkjøringspeiroden, etter cirka 100 driftstimer, eller etter reparasjonsarbeid, må eieren 

kontroll hjulenes mutre/bolter og stramme ved behov. 
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5.3.1 Vedlikeholdssjekkliste 

 Vedlikeholdsinterval

l • 

W A B C 

Brems Kontroller luftgapet på magnetbremsen.   •  

  

Elektrisk Test instrumenter, displayer og kontrollbrytere.   •  

 Test varsel- og sikkerhetsenheter.   •  

 Forsikre deg om at kabeltilkoblinger er sikre og 

kontroller om det er skader. 

  •  

 Test innstilling av mikrobryteren.   •  

 Kontroller sikringer.   •  

 Fest motoren og kabelen   •  

  

Strømtilførsel Inspiser batteriet visuelt   •  

 Kontroller at batteriets kabeltilkoblinger er sikre, 

smøre terminalene ved behov. 

  •  

  

Kjøring Kontroller transmisjonen for støy og lekkasjer.   •  

 Kontroller kjøremekanismen, juster og smør hvis 

nødvendig. 

Kontroller kontrollhåndtakets restitusjonsfunksjon. 

  •  

 Kontroller om hjulene er slitte eller skadet.   •  

 Kontroll hjullagre og tilslutninger.   •  

  

Truck 

ramme 

Kontroller om truckrammen er skadet.   •  

  

Hydraulisk 

betjening 

Test hydraulikksystemet   •  

 Kontroller at slange- og rørlinjer og deres tilkoblinger 

er sikre, kontroller om det er lekkasjer og skader. 

  •  

 Kontroller om syindre og stempelstenger er skadet 

eller lekker, og sørg for at de er sikre. 

  •  

 Kontroller hydraulikkoljenivået.   •  

 Skift hydraulikkoljen.    • 

 Kontroller og rengjør hydraulikkoljefilteret. Skift ved 

behov. 

   • 
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5.3.2 Smøringsplan 

 

Drivstoff, kjølemidler og smøremidler 

Kontaktoverflater 

Hydrulikkolje 

kjølerstuss 

Girolje kjølerstuss 
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Håndtere forbruksvarer: Forbruksvarer må håndteres korrekt. Følg produsentens 

instruksjoner. 

Feil håndtering er farlig for helse, liv og miljøet. Forbruksvarer må kun lagres i passende 

beholdere. De kan være brennbare og må derfor ikke komme i kontakt med varme 

komponenter eller nakne flammer. 

Bruk kun rene beholdere når du fyller opp forbruksvarer. Ikke bland forbruksvarer av forskjellig 

grad. Det eneste unntaket til dette er når blanding uttrykkelig er stipulert i driftsinstruksjonene. 

Unngå søl. Sølte væsker må fjernes umiddelbart med egnede bindemidler og blandingen av 

bindemiddel og forbruksvare må kasseres i henhold til forskriftene. 

Kode Beskrivelse Brukes for 

A Smørefett (inneholder Mus2) Smøring og spindelkasse 

B HM46# Hydraulikksystem 

5.3.3 Vedlikeholdsinstruksjoner 

Klargjøre trucken for vedlikehold og reparasjoner 

Alle nødvendige sikkerhetstiltak må tas for å unngå ulykker når du utfører vedlikehold og 

reparasjoner. Følgende klargjøringer må utføres: 

- Parker trucken på en sikker måte (se 3.2.4 Parkere trucken på en sikker måte på side 17). 

- Ta ut nøkkelen for å forhindre at trucken utilsiktet starter. 

- Når du arbeider under en hevet løftetruck, må du sikre den for å forhindre at den velter eller 

glir unna. 

Fjerne frontpanelet 

- Fjern de to skruene (1), fjern dekselet (2). 

- Fjern de to andre skruene (2). 

- Løft forsiktig av frontpanelet (3). 

Skift drivhjulet 

Drivhjulet må kun skiftes av autorisert 

servicepersonale 

Kontrollere hydraulikkoljenivået 

Du må tilføre hydraulikkolje når du hører 

eksplosjonslyder fra røret under løfting. 
Advarsel! 

Forby tilføring av hydraulikkolje med 

urenheter. 



28 

- Klargjør trucken for vedlikehold og reparasjoner (Se 5.3.3 Vedlikeholdsinstruksjoner på side 

27). 

- Åpne frontpanelet. 

- Tilfør hydraulikkolje av korrekt grad (Se 5.3.2 Smøringsplan på side 26). 

Tilfør hydraulikkolje til du ikke hører eksplosjonslyden under løfting. 

Installasjon utføres i motsatt rekkefølge. 

Kontroller giroljenivået 

- Klargjør trucken for vedlikehold og reparasjoner (Se 5.3.3 Vedlikeholdsinstruksjoner på side 

27). 

- Fjern frontpanelet. 

- Tilfør girolje av korrekt grad (Se 5.3.2 

Smøringsplan på side 26). 

- Tilfør girolje hver 1000. driftstime eller 

minst årlig 

Installasjon utføres i motsatt rekkefølge. 

 

Kontrollere elektriske sikringer 

- Klargjør trucken for vedlikehold og 

reparasjoner (Se 5.3.3 

Vedlikeholdsinstruksjoner på side 27). 

- Demonter frontpanelet. 

- Kontroller grenseeffekten av alle sikringer 

i henhold til tabellen, skift ved behov. 

Elemen

t 

Beskytte: Grenseeffek

t 

1 Trekkraft/løftemot

or 

100 A 

Sette i drift igjen 

Trucken kan kun settes i drift igjen etter at rengjøring og reparasjoner er fullført, når følgende 

operasjoner har blitt utført. 

- Test hornet. 

Advarsel! 

Forby tilføring av girolje med 

urenheter. 
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- Test nødbremsen. 

- Test bremsen. 

- Smør trucken i henhold til vedlikeholdsplanen. 

5.4 Ta den industrielle trucken ut av drift 

Hvis den industrielle trucken skal tas ut av drift i mer enn to måneder, for eksempel av 

driftsmessige årsaker, må den parkeres på et frostfritt og tørt sted og alle nødvendige tiltak 

må gjennomføres før, under og etter at den ble tatt ut av drift som beskrevet. 

Når trucken skal tas ut av drift må den jekkes opp slik at alle hjulene er løftet av underlaget. 

Dette er den eneste måten å sikre at hjulene og hjullagrene ikke er skadet. 

Hvis trucken skal tas ut av drift i mer enn 6 måneder, må ytterligere tiltak tas i konsultasjon 

med produsentens serviceavdeling. 

5.4.1 Før trucken tas ut av drift 

- Rengjør trucken grundig. 

- Kkontroller bremsene. 

- Kontroller hydraulikkoljenivået og fyll på ved behov (Se 5.3.3 Vedlikeholdsinstruksjoner på 

side 27). 

- Påfør et tynt lag med olje eller smørefett til alle ikke malte mekaniske komponenter. 

- Smør trucken i henhold til vedlikeholdsplanen (Se 5.3.2 Smøreplan på side 26 ). 

- Lad batteriet (Se 4.3 Lade batteriet på side 18). 

- Koble fra batteriet, rengjør det og påfør 

smørefett på terminalene. 

I tillegg må du følge batteriprodusentens 

instruksjoner. 

- Spray alle eksponerte elektriske 

kontakter med en egnet kontaktspray. 

  

Advarsel! 

Lade hver måned: 

- Lad batteriet. 

Batteridrevne trucker: 

Batteriet må lades regelmessig for å 

unngå utlading av batteriet gjennom 

selvutlading. Sulfatiseringen ville 

ødelegge batteriet. 
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5.4.2 Sette trucken i drift igjen etter at den har vært ute av drift 

- Rengjør trucken grundig. 

- Smør trucken i henhold til vedlikeholdsplanen (Se 5.3.2 Smøreplan på side 26 ). 

- Rengjør batteriet, smør terminalene og koble til batteriet. 

- Lad batteriet (Se 4.3 Lade batteriet på side 18). 

- Kontroller hydraulikkoljen for kondensert vann og skift hvis nødvendig. 

- Start trucken (se 3.2.2 Betjene og kjøre trucken på side 13). 

Hvis det er vekslingsproblemer i det elektriske systemet, påfører du kontaktspray på de 

eksponerte kontaktene og fjerner eventuelle oksidlag på kontaktene på driftskontrollene ved å 

påføre dem gjentatte ganger. 

Utfør flere bremsetester umiddelbart etter at trucken settes drift igjen. 

5.5 Sikkerhetskontroller som skal utføres regelmessig og etter uvanlige hendelser 

Utfør en sikkerhetskontroll i henhold til nasjonale forskrifter. EP har en spesiell 

sikkerhetsavdeling med opplært personale til å utføre slike kontroller. Trucken må inspiseres 

minst årlig (se nasjonale forskrifter) eller etter uvanlige hendelser av en kvalifisert inspektør. 

Inspektøren skal vurdere tilstanden til trucken fra et sikkerhetsmessig synspunkt, uten å ta 

hensyn til driftsmessige eller økonomiske omstendigheter. Inspektøren skal ha tilstrekkelig 

instruksjon og erfaring slik at han kan vurdere tilstanden til trucken og effektiviteten til 

sikkerhetsmekanismene basert på tekniske forskrifter og prinsipper som gjelder inspeksjon av 

palletrucker. 

En grundig test av trucken må gjennomføres med tanke på den tekniske tilstanden fra et 

sikkerhetsaspekt. Trucken må også undersøkes etter skader forårsaket av mulig feil bruk. En 

testrapport skal skrives. Testresultatene må oppbevares minst til de neste to inspeksjonene. 

Eieren er ansvarlig for å sørge for at feilene umiddelbart blir løst. 

En testplate festes til trucken som bevis på at den bestod sikkerhetsinspeksjonen. Denne 

platen indikerer fristen for neste inspeksjon. 

Endelig dekommisjonering, kassering 

Til slutt skal trucken tas ut av drift eller kasseres i henhold til forskriftene i landet der den 

brukes. Spesielt må forskrifter angående kassering av batterier, drivstoff og elektroniske og 

elektriske systemer overholdes. 
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6.Feilsøking 

Dette kapitlet er designet for å hjelpe brukeren med å identifisere og løse grunnleggende feil 

eller resultatene av feil betjening. Når du finner en feil, fortsetter du i rekkefølgen som vises i 

tabellen. 

Feil Mulig årsak Tiltak 

Trucken 

starter 

ikke. 

- Nøkkelbryter i "OFF”-posisjon 

- Batterilading for lav 

- Defekt sikring 

- Truck i lademodus 

- Sett nøkkelbryteren til "I" 

- Kontroller batteriladingen, lad 

batteriet ved behov 

- Test sikringer 

- Avbryt lading 

Last kan 

ikke 

løftes 

- Hydraulikkoljenivå for lavt 

- For tung last 

- Kontroller hydraulikkoljenivået 

- Vær oppmerksom på maksim 

kapasitet (se dataplaten) 

Hvis feilen ikke kan løses etter at hjelpeprosedyrer er utført, varsler du produsentens 

serviceavdeling, ettersom ytterligere feilsøking kun kan utføres av personale med spesiell 

opplæring og kvalifikasjoner. 

 

 

Telefon :  73 82 79 00 

Fax :  73 82 79 10 

Adresse :  Torgardstrøa 4, 7072 Heimdal. 

Web :   www.trondelagtrucksenter.no 

Email :  post@trondelagtrucksenter.no 
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