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Uživatelská příručka / Servis cs
Pøeklad pùvodního pokynu

VAROVÁNÍ
V zájmu vlastní bezpecnosti si dríve, 
než zacnete vozík používat, 
prectete pozorne tuto prírucku.

POZNÁMKA!
Prírucku uchovejte pro budoucí 
potrebu.

BT PALETOVÉ VOZÍKY

NEBEZPECÍ! NEBEZPECÍ! 
Upozornuje, že v prípade nedodržení instrukcí 
muže dojít k nehode. 
Následky mohou být težké zranení, prípadne 
smrt osob a/nebo velmi vysoké materiálové 
škody.

VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! 
Upozornuje, že v prípade nedodržení instrukcí 
muže dojít k nehode. 
Následky mohou být težké zranení, prípadne 
smrt osob a/nebo vysoké materiálové škody.

UPOZORNENÍ! UPOZORNENÍ! 
Upozornuje, že v prípade nedodržení instrukcí 
muže dojít k nehode. 
Následky mohou být zranení osob a/nebo 
materiální škody.

POZNÁMKA! POZNÁMKA! 
Oznacujte riziko havárie nebo poruchy, pokud 
nebudou dodrženy instrukce.

UL = 35/38 mm výška vidlic 
L = 55 mm výška vidlic 
Z = 65 mm výška vidlic  
U = 75 mm výška vidlic 
O = Ochrana proti přetížení 
Q = Rychlozdvih 
X = Ruční brzda 
P = Rozjezd bez námahy 
SI = Silent 
WI = Ukazatel hmotnosti 
G = Galvanizované
WS = Specifikace do vlhkého prostředí 
EW = Nadměrná šířka 
BR = Buben navijáku 
H = Poloviční paleta
Doplòkové vybavení: Nožní brzda 

Rozšiřující rám 
Ochranný rám nákladu 
Dopravník 
Tažné zařízení

Změny v sortimentu paletových vozíků vyhrazeny.



Je povinností zaměstnavatele zajistit, aby všichni uživatelé 
vozíku měli dostatečné znalosti jeho bezpečného používání.

Bezpečnostní předpisy

BEZPEČNOSTNÍ OBUV
Při práci s vozíkem vždy noste bezpečnostní obuv.

OCHRANNÉ BRÝLE
Při sestavování nebo rozebírání vozíku vždy noste ochranné 
brýle, aby se předešlo zranění.

Ovládání
Vozík se nesmí používat, pokud je poškozen nebo pokud se na 
něm vyskytly jakékoli závady, které mají vliv na bezpečnost 
nebo na jeho bezpečné používání. Rovněž nepoužívejte vozík 
po opravě nebo seřízení, dokud nebude zkontrolován a 
schválen oprávněným servisním technikem.

Provoz vozíku
Paletový vozík používejte pouze na pevném, rovném povrchu, 
například betonu nebo asfaltu.

Vozík není povoleno používat:
- V místech, kde okolní prostředí obsahuje plyn, který by 

mohl vyvolat požár nebo explozi. V takovýchto prostředích 
je nutné použít vozík ve speciálním nevýbušném 
provedení.

- K přepravě/zdvihání pasažérů.
- V chladných skladech nebo ve slaném či jinak korozivním 

prostředí. V těchto typech prostředí používejte vozík z 
nerezové oceli.

Odpovědnost operátora
• Vozík byste měli řídit zodpovědně, opatrně a s rozvahou.

• Vozík byste neměli řídit, pokud máte umaštěné ruce nebo 
obuv - hrozí nebezpečí uklouznutí.

• Nikdy nenoste volné věci nebo šperky při práci na vozíku.

Pracovní oblast
• Zajistěte, aby měla podlaha tam, kde bude vozík pou_íván, 

dostatečnou nosnost pro celkovou váhu vozíku, včetně maxi-
mální zátěže.

• Velice zvyšte pozornost, pokud se v pracovním prostoru 
vyskytují vyčnívající části kolejnic, polic nebo zdí, které 
mohou způsobit zranění nebo poškodit vozík. 

• Je zakázáno pohybovat se v místech okolo vozíku, pokud 
hrozí nebezpečí zranění osob. Například tam, kde mohou být 
zasáhnuty padajícím zbožím, kde hrozí sesunutí nebo pád 
zdvihacího zařízení nebo v manévrovací oblasti vozíku.

Řízení a vedení vozíku
• Nezatáčejte ve vysoké rychlosti. 

• Věnujte zvýšenou pozornost ostatním osobám, stejně tak 
jako pevným a pohybujícím se objektům v pracovní oblasti. 
Můžete tak předejít případným nehodám.
© BT 7533999-450
24



• Vždy, když náklad brání ve výhledu, táhněte vozík za sebou.

VAROVÁNÍ!
Při jízdě na nakloněných plochách musí být vozík řízen 
mimořádně opatrně a náklad musí směřovat ze svahu. 
Použijte vozík s ruční brzdou.

VAROVÁNÍ! 
Brždění by mělo probíhat jemně a opatrně, aby se předešlo 
sklouznutí nákladu z palety a vzniku škod.

UPOZORNĚNÍ!
Rychlost přizpůsobte míře naklonění a povrchu. 

• Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od hran nakládacích 
ramp. Buďte obezřetní v místech označených jako 
nebezpečné.

• Předtím, než vozík najede na nakládací rampu, zajistěte, aby 
byla správně zabezpečena a měla dostatečnou nosnost. Po 
rampě jeďte pomalu a opatrně.

• Pokud najíždíte s vozíkem na jiné vozidlo, ujistěte se, že je 
toto vozidlo stabilní a správně zabržděno.

• Dříve než najedete s vozíkem do výtahu, ujistěte se, že má 
výtah dostatečnou nosnost pro celkovou váhu vozíku, 
nákladu, obsluhy a případné dalších osob ve výtahu. 
Zajíždějte nákladem napřed. Při zajíždění nebo vyjíždění 
vozíku by ve výtahu neměly být žádné jiné osoby.

• Veškeré nehody, které způsobí zranění osob nebo poškození 
budov či vybavení, musí být nahlášeny nadřízeným. Jakékoli 
závady na stroji by také měly být nahlášeny.

Manipulace s nákladem
• Manipulujte pouze s nákladem, který je v mezích povolené 

zvedací kapacity. Měli byste také přizpůsobit délku/rozpětí 
vidlic.

• Je povoleno manipulovat pouze s náklady, které jsou stabilní, 
rovnoměrně rozložené a bezpečně uspořádané na vidlicích 
vozíku.

VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí převrhnutí
Zatáčení: Při příliš vysoké rychlosti může náklad z vozíku 
spadnout a způsobit škodu. Zatáčení s vysokým nákladem je 
třeba provádět s obzvláštní opatrností.

VÝSTRAHA!
Vozík se smí používat pouze k přepravě zboží. Je zakázáno 
používat vozík pro přepravu osob a nesmí se používat jako 
“koloběžka”.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu pod vidlicemi.
Při spouštění nebo při závadě v hydraulice a nechtěném 
spuštění hrozí nebezpečí úrazu.
Mějte na paměti toto hrozící nebezpečí. Zajistěte také, aby se 
v těsné blízkosti vozíku nenacházela jiná osoba.
© BT 7533999-450
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VAROVÁNÍ!
Riziko rozmačkání.
Dáte-li ruce z vnější strany držadla, hrozí jejich rozmačkání v 
úzkém prostoru. Rozmačkání rukou hrozí i v případě, kdy je 
necháte mezi tažnou ojí a držákem oje nebo mezi horním víkem 
a hydraulickou jednotkou.
Proto při ovládání vozíku držte ruce pouze na horní straně 
držadla.

Parkování vozíku
Vozík musí být zaparkován se zcela spuštěnými vidlicemi.

• Nikdy neparkujte vozík na nakloněné ploše.

• Nikdy neparkujte vozík tak, aby překážel v dopravě nebo 
práci.

Údržba a opravy
• Aby se předešlo závadám a nehodám, je třeba vozík 

pravidelně udržovat podle části Mazací schéma. Vozík smí 
udržovat, nastavovat a opravovat pouze kvalifikovaní a 
proškolení pracovníci.

• Pro servis a opravy používejte pouze náhradní díly 
doporučené BT. Viz katalog náhradních dílů BT.

Úpravy nebo změny na vozíku, které mohou ovlivnit bezpečné 
používání nebo funkci, nejsou povoleny.

Doporučujeme, abyste s nejbližším zástupcem firmy podepsali 
smlouvu o servisu a údržbě a zajistili tak ekonomický provoz a 
bezpečnost vozíku.

Záruka
Každý vozík dodaný továrnou je vybaven výrobní zárukou podle 
samostatné specifikace. Záruka je platná za předpokladu, že je 
prováděna údržba a servis podle doporučení BT, je prováděna 
osobou autorizovanou BT a jsou používány náhradní díly 
doporučené BT.
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Kontrolní body
Řízení
Hydraulický systém
Kola

Šasi
Zdvih / spouštění
Štítky
Materiál pohlcující zv
Tlumiče vibrací na ko
(LHM230SI)
Denní údržba / bezpečnostní zkoušky

POZNÁMKA:
Nikdy nezanedbávejte denní kontrolu a bezpečnostní zkoušky. 
Při zanedbání může dojít k těžkému zranění.
Všechny zjištěné závady nebo poškození se musí ihned hlásit 
nadřízenému. Nikdy nepoužívejte vadný vozík.

Bezpečnostní předpisy při úkonech údržby
• Udržujte prostor, ve kterém servis provádíte, v čistotě. Olej 

nebo voda činí podlahu kluzkou.

POZNÁMKA!
Vždy, když pracujete s hydraulikou, byste měli udržovat 
mimořádnou čistotu. Rozebrané části byste měli očistit a 
pečlivě zkontrolovat. Po rozebrání vždy vyměňte těsnění. 

• Použitý olej skladujte a zbavujte se jej v souladu s místními 
nařízeními.

• Nikdy nevypouštějte rozpouštědla a podobné látky používané 
k čištění do výpustí, které nejsou k tomuto účelu určeny. 
Řiďte se místními předpisy o likvidaci těchto látek.

• Při svařování nebo broušení na barvených površích odstraňte 
pískem nebo odbarvovačem nejméně 100 mm barvy v okolí 
svářeného místa.

UPOZORNĚNÍ!
Škodlivé plyny
Zahřátá barva vylučuje škodlivé plyny.
Z okolí pracovního místa odstraňte 100 mm barvy.

VÝSTRAHA!
Riziko rozmačkání.
Špatně podepřený vozík se může převrátit.
Aby se vozík nepřevrátil, zkontrolujte, zda je správně 
zabezpečený.

VÝSTRAHA!
Riziko rozmačkání.
Při práci na hydraulickém systému naloženého vozíku existuje 
nebezpečí rozmačkání.
Před prací na vozíku vždy složte náklad z vidlic.

Akce / Kontrola
Funkce
Hladina oleje únik oleje
Poškození, odstranění oleje, kovových pilin a 
podobně
Poškození, odstranění smetí
Funkce poloh zdvihu/spouštění/neutrál
Čitelnost

uk (LHM230SI) Poškození, příslušenství
ncích pístnice Poškození, příslušenství a kontaktní plochy
© BT 7533999-450
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Specifikace olejù a maziv
Mazivo Specifikace
Vazelína
Hydraulická 
kapalina 
>-15° C

ISO-VG32
Úroveň kvality:
ISO 6743-4 kate
DIN 51524 část 

Hydraulická 
kapalina 
<-15° C

ISO-VG15
Úroveň kvality:
ISO 11158 kateg
DIN 51524 část 
Čištění a mytí
Čištění a mytí stroje je důležité pro zajištění jeho spolehlivosti.

• Po umytí vozík vždy promažte podle mazacího schématu a 
tabulky.

Tabulka Mazání

Informační štítky
Hmotnost nákladu nesmí překročit povolenou nosnost 
paletového vozíku. Viz štítek s hodnotami.

POZNÁMKA!
Pokud jsou štítky nečitelné, je třeba objednat nové štítky.

Název produktu Obj. č.
OKQ8 Rubens WB 213366

gorie HM
2 kategorie HLP

BT Hydraulic oil 32 1 litr: 233328-001
5 litrů: 233328-002

orie HV
3 kategorie HVLP

Q8 Hindemith 15 1 litr: 7517357-001
5 litrů: 7517357-002

XXXXXXX
mm=XXKg

Manufactured 2000-05-15

XXXXXX/XX

Q = XXXXKg XXXmm

oXXXXXXmm

BT PRODUCTS AB
MJÖLBY SWEDEN
© BT 7533999-450
28



Typ vozíku LHM2
Q/X/W
G

Jmenovitá zvedací 
schopnost, kg 1)

2300

Výška zdvihu, mm 200

Výška se zvednutou 
tažnou tyčí, mm

1220

Celková dálka, mm 1500

Váha, kg 1) 63

Poloměr otáčení, mm 1370

Tlak kola Pro a
Technická data
Tato tabulka poskytuje informace o nìkterých technických speci-
fikacích pro standardní verzi vozíku. Vezmìte, prosím, na 
vìdomí, že se mohou vyskytnout odchylky od tìchto informací.

1) Správná hodnota je uvedena na typovém štítku vozíku. 

Zvedání vozíku

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí pořezání.
Při zvedání vozíku rukama a jeho držení za vidlice a koncovou 
desku existuje nebezpečí pořezání.
Při zvedání vozíku rukama vždy používejte ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí rozdrcení.
Při zvedání vozíku rukama a jeho držení za těleso hydrauliky 
existuje nebezpečí rozdrcení.
Při zvedání vozíku rukama vždy používejte ochranné rukavice.

30/O/
S/SI/

LHM230U LHM230WI LHM230P LHM075UL/
LHM100UL

2300 2300 2300 750/1000

190 200 200 135/138

1220 1220 1220 1220

1500 1500 1575 1520

63 65 75 80/77

1370 1370 1370 1320

ktuální informace kontaktujte vašeho zástupce BT
© BT 7533999-450
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Montážní instrukce

POZNÁMKA:
Při montáži vozíku vždy používejte OCHRANNÉ BRÝLE.

1. Montáž tažné tyče:
Upevněte tažnou tyč (1) v držáku tažné tyče (2) Nasaďte 
nápravu (3) do objímky (2). Ověřte, zda kuželovitý otvor 
nápravy (3) směřuje dolů. Nápravu (3) zajistěte pojistným 
čepem (4). Nasuňte dřík ventilu (5) otvorem na hřídel (3). 
Nasaďte dřík ventilu (5) do drážky spouštěcího pedálu (6). 
Pomocí matky (7) nastavte funkci zdvihu/spouštění a 
neutrální polohu. Zatlačte tažnou tyč dolů a vyjměte 
přepravní pojistku (8), která byla namontována před 
expedicí z výroby.

VÝSTRAHA!
Uvolněná energie.
Jestliže odstraníte přepravní pojistku (8) před namontováním 
tažné tyče (1), může se uvolnit pružina (9) a způsobit zranění.
Před vyjmutím přepravní pojistky (8) vždy namontujte tažnou 
tyč (1).

2. Montáž hydraulické jednotky do rámu:
Vložte horní část sestavy hydrauliky (10) do horního víka 
(11). Vložte tlakovou desku sestavy hydrauliky (12) mezi 
klouby otočné trubky (13). Připevněte šrouby ramena (14) a 
zajistěte je pojistnými čepy (15). Namažte šroub ramena 
(14). Namontujte Segerovu pojistku (16) do drážky horního 
víka (11).

VÝSTRAHA!
Uvolněná energie.
Při připevňování Segerovy pojistky (16) existuje nebezpečí, že 
se pojistka uvolní z drážky a způsobí zranění. 
Při nasazování Segerovy pojistky postupujte opatrně.

14

13

14
7

5

3

8
11

6

2

9

10

12

15

16

4
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A

B

N

A

VÝSTRAHA!
Uvolněná energie.
Používáte-li při zasouvání pojistných čepů (4, 15) kladivo, 
může se odrazit a způsobit zranění.
Při připevňování pojistných čepů postupujte opatrně.

Pokyny pro obsluhu LHM230

• Jestliže chcete zvednout vidlice, pøesuòte ovládaè do polohy 
B a souèasnì pumpujte pákou z polohy C do polohy D dokud 
není dosaženo požadované výšky.

Chcete-li zabránit zvednutí vidlic, pøesuòte ovládaè do neutrálu, 
poloha N.

• Chcete-li spustit vidlice, pøesuòte ovládaè do polohy A.

Ovládaè se automaticky vrátí do neutrálu, poloha N, jakmile 
spouštìní vidlic není aktivováno.

• Pokud chcete přejet s vozem, posuňte ovládání do polohy N.

Pokyny pro obsluhu LHM230X
Kromě dalších informací z této příručky pokyny uvedené níže se 
týkají výlučně tohoto vozu.

• Před použitím vozíku se ujistěte, že brzdové lanko (A) není 
poškozené.

• Zkontrolujte, zda je účinnost brzd dostatečná a v případě 
potřeby seřiďte napnutí brzdového lanka.

• Zatáhněte páku ruční brzdy nahoru, abyste ruční brzdu 
aktivovali. 

• Ruční brzda je vybavena také funkcí parkovací brzdy. Když je 
aktivována brzda vozíku, stiskněte jistící západku směrem 
k mechanismu zámku. Tak brzdu zajistíte.

VAROVÁNÍ! 
Nikdy nenechávejte zaparkovaný vozík se zdviženým 
nákladem.

• Přitáhněte rukojet’ brzdy nahoru a odklopením západky 
zámku brzdu odjistěte.

VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí skřípnutí. Nikdy nedávejte prsty pod pojistnou 
západku.

D

C
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B

C

1
2

3

4

2

VAROVÁNÍ!
Rychlost přizpůsobte sklonu a povrchu. 
Pro vozíky vybavené ruční brzdou je maximální přípustný 
sklon 5%.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí převrhnutí.
Naložený vozík by se mohl převrhnout, pokud se pokusíte 
otočit na svahu.
Nikdy neotáčejte naložený vozík na svahu.

Pokyny pro obsluhu LHM230P
Kromě dalších informací z této příručky pokyny uvedené níže se 
týkají výlučně tohoto vozu.

• Nepoužívejte LHM230P ve vlhkém prostředí nebo v místech 
s extrémními rozdíly teplot.

• Před použitím vozíku se ujistěte, že lanko pomocného startu 
(A) není poškozené.

• Podle potřeby zkontrolujte stav lanka pomocného startu a 
nastavte jeho napnutí (C).

• Před použitím funkce pomocného startu nastavte 
hydraulickou spouštěcí páku (1) do neutrální polohy.

• Posuňte páku pomocného startu nahoru nebo dolů (2) podle 
směru pohybu. Pokud posunete páku dolů, nezapomeňte 
nejdříve uvolnit západku (3).

• Pokud tuto funkci nepoužíváte, nastavte páku pomocného 
startu do neutrální polohy (4).

VÝSTRAHA!
Uvolněná energie na tažné oji.
Při nesprávném používání může dojít ke zranění a poškození 
vozíku. 
Nikdy nepoužívejte funkci pomocného startu k zabrzdění 
vozíku. Pokud se vozík pohybuje, nikdy nepřestavujte páku 
pomocného startu do polohy opačné ke směru pohybu.

VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí skřípnutí. Nikdy nedávejte prsty pod pojistnou 
západku.
Nikdy nepřidržujte rukama přípojné rameno pomocného startu.

• V případě závady (blokování/zaseknutí kol a/nebo rukojeti) 
vyčistěte a promažte vnitřek sestavy pomocného startu.
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Pokyny pro obsluhu LHM230WI
Kromě dalších informací z této příručky pokyny uvedené níže se 
týkají výlučně tohoto vozu.

Úvod
Ukazatel hmotnosti slouží k odhadnutí hmotnosti nákladu na 
vidlicích vozu. Udává hmotnost do 2 300 kg v nárůstech 5 kg. 
Přesnost je 0-200 kg ±10 kg, 201-1000 kg ±20 kg, >1000 kg 
±50 kg. Jelikož ukazatel obsahuje elektroniku, neměl by být 
vystaven vyšší vlhkosti nebo velkým výchylkám teploty.

Pro nejlepší výsledky vážení umístěte náklad na vidlice 
rovnoměrně.

Provoz
Resetování

Před každým vážením ověřte, zda byl vůz resetován.

1. Stiskněte zelené tlačítko a zapnete ukazatel.
2. Zvedněte vidlice bez zátěže do úrovně čtení. Hroty 

ukazatele (a) by měly být navzájem v rovině.
3. Stiskněte tlačítko Reset

Vážení

Podobně jako při resetování při čtení hmotnosti by měly být 
vidlice ve zvýšené poloze s hroty ukazatele navzájem v rovině.

• Pro veškeré vážení platí pravidlo nedotýkat se indikátoru při 
čtení displeje.

• Hmotnost na displeji byste měli přečíst během 10 sekund od 
zdvižení břemene, aby bylo zaručeno, že zobrazená 
hmotnost je přesná.

Funkce tlačítka Vysvětlivky
Reset Potvrzuje výběr nebo 

posouvá kurzor doleva 
během kalibrací.

Kalibrace dolů Zvolí nižší hodnotu

Kalibrace nahoru Zvolí vyšší hodnotu

Zap/Vyp Oprava
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Zpráva 
chyb

Příčina

HELP 1 Přetížení systému

HELP 2 Reset záporného n

HELP 3 Záporný signál ze s

HELP 7 Příliš vysoká hladin
snímače

LO-BA Nízký výkon baterie
• Pokud jste zdvihli vidlice nad referenční výšku za účelem 
nastavení výchozí polohy nebo vážení, je nutné klesnou 
vidlicemi pod tento bod a opět je zdvihnout, abyste dosáhli 
správné úrovně. V jiném případě se na displeji zobrazí 
nepřesná hmotnost.

• Příliš intenzivní nebo příliš pomalé pumpování může 
negativně ovlivnit přesnost vážení. 

• Provádějte co nejdelší a maximálně rovnoměrné zdvihy. 

Výměna baterie

Ukazatel napájejí 4 baterie velikosti AA (každá o 1,5 voltu). 

• Vyměňujte baterie, když se zobrazuje ”LO-BA”.

Ukazatel zhasne, když jsou baterie zcela vybité.

• Pro demontáž držáku baterie stiskněte obě strany držáku 
baterie (b) dovnitř.

Zobrazení zpráv
Následující zprávy se mohou objevit na displeji:

Akce

Sejměte náklad

ákladu Stiskněte tlačítko Reset, zbavte systém 
nákladu a ověřte proces resetování

nímače Kontaktujte servisního technika.

a signálu Kontaktujte servisního technika.

Vyměňte baterie
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Pokyny pro obsluhu LHM075UL/LHM100UL
Kromě dalších informací z této příručky pokyny uvedené níže se 
týkají výlučně tohoto vozu.

Provoz vozíku
Vozík je navržen a vyroben tak, aby sloužil jako nástroj při 
nakládání a vykládání zboží v různých výškách.

Není povoleno používat vozík k jiným účelům, než pro které je 
určen, například v následujících případech:

- Nakládání a vykládání palubních nákladních automobilu.

Pracovní oblast
Paletový vozík používejte pouze na pevném, rovném povrchu, 
například betonu nebo asfaltu.

Je zakázáno používat vozík  na neobvyklém terénu a tlacit jej 
pres prekážky. Cásti vozíku by se mohly poškodit a funkce by 
mohly selhat.

Manipulace s nákladem
Manipulujte pouze s nákladem, který je v mezích povolené 
zvedací kapacity.

• Vozík používejte vždy s nákladem vzadu. S nákladem 
nemanipulujte žádným jiným smerem.

• Pro tansport co nejvíce snižte výšku nákladu. Náklad by vždy 
mel být co nejblíže k zemi.

Doplňkové vybavení
Návod pro obsluhu paletových vozíků vybavených následujícím 
příslušenstvím: parkovací brzdou, rozšiřujícím rámem, 
ochranným rámem nákladu, tažným zařízením nebo 
dopravníkem.

Nožní brzda
Při práci s vozíkem vybaveným nožní brzdou věnujte pozornost 
následujícím momentům:

• Zajistěte optimální podmínky zaparkování - zkontrolujte, zda 
je volant řádně zajištěný. Nastavte otáčením šrouby nožní 
brzdy imbusovým klíčem po směru ručiček.

VÝSTRAHA!
Při práci s vozíky s nožní brzdou v úzkých prostorech existuje 
nebezpečí rozmačkání.
Abyste zabránili rozmačkání, věnujte při práci s vozíkem 
pozornost vyčnívajícím částem.

VÝSTRAHA!
Nebezpečí sevření prstů při každodenní kontrole. Během 
kontroly nikdy nedávejte prsty pod pedál.

VAROVÁNÍ!
Riziko zakopnutí.
Nebezpečí zakopnutí o vyčnívající části sestavy nožní brzdy.
Při parkování a práci s vozíkem buďte opatrní a věnujte 
pozornost vyčnívajícím částem nožní brzdy.
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Rozšiřující rám
Vozík může být vybaven rozšiřovacím rámem namontovaným 
na vidlicích.

Při práci s vozíkem vybaveným rozšiřujícím rámem věnujte 
pozornost následujícím momentům:

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění
Při spouštění rozšiřujícího rámu může dojít k rozdrcení nohou 
nebo jiné části těla.
Proto buďte při spouštění velmi opatrní.

POZNÁMKA: Vozíky s rozšiřujícím rámem umožňují manipulaci 
pouze s paletami bez středního bloku.

Ochranný rám nákladu 
Opora pro náklad podpírá vysoké náklady a chrání obsluhu před 
jejich pádem.

Tažné zařízení
Vlak nesmíte řídit vyšší rychlostí než 6 km/h a nesmí se skládat 
z více než pěti vlečných  vozíků. Celková váha, bez paletového 
vozíku, nesmí přesáhnout maximální tah paletového vozíku a 
nikdy nesmí být větší než 4000 kg.

Musíte dodržovat předpisy a směrnice o vozících nebo příslušné 
zákony o brzdném výkonu.

VÝSTRAHA!
Riziko rozmačkání.
Hrozí riziko rozmačkání nohou mezi tažným zařízením nebo 
nákladem a podvozkem.Při ruční obsluze dávejte velký pozor. 

VÝSTRAHA!
Riziko převrácení.
Při obsluze vysokých a nestabilních nákladů hrozí riziko 
převrácení.
Nejezděte rychleji než 6 km/h.

• S paletovým vozíkem a taženým vlakem jezděte pouze v pov-
oleném prostoru.

VÝSTRAHA!
Riziko odpojení.
Pokud jedete na nakloněné nebo nerovné podlaze, může dojít 
k neúmyslnému odpojení.
Proto tažnou tyč používejte pouze na vodorovné a hladké 
podlaze.

VAROVÁNÍ!
Riziko zakopnutí.
Hrozí riziko zakopnutí o vyčnívající části.
Používáte-li nebo parkujete-li paletový vozík, ke kterému je 
připojen tažený vlak, dávejte dobrý pozor.

VAROVÁNÍ!
Riziko rozmačkání.
Při připojování a odpojování vlečných vozíků hrozí riziko 
rozmačkání.
Proto přitom dávejte dobrý pozor, abyste si nerozmačkali ruku 
nebo nohu.
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Obsluha by měla dokonale znát poloměr otáčení taženého 
zařízení a jeho nájezdový prostor.

Okolostojící v blízkosti taženého vlaku by měli dávat pozor na 
pracovní oblast vlaku.

VÝSTRAHA!
Riziko kolize.
Při obsluze taženého vlaku existuje riziko kolize v nájezdovém 
prostoru.
Proto vždy dbejte na to, abyste na pohyb taženého vlaku dobře 
viděli.

• Dodržujte doporučení ohledně uliček pro vozík, jak jsou 
uvedena dále v tabulce, za použití následující metody 
výpočtu:

Poloměr otáčení + nájezdový prostor + 700 mm bezpečnostní 
vzdálenosti.

Kromě denního servisu/bezpečnostní kontroly nezapomeňte 
také kontrolovat následující:

1. Správné připojení vlečných vozíků
2. Tažnou tyč
3. Spojovací rameno
4. Že je tažná tyč (když je vše odpojeno) ve svislé poloze v 

pravém úhlu (90°) k podlaze.

• Veškerá poškození nezapomeňte ohlásit vedoucímu.

Poloměr otáčení, 
mm

Počet vlečných 
vozíků 

Nájezdový 
prostor, mm

1500 1 220 

1500 2 420 

1500 3 580

1500 4 700

1 2 3

4
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Dopravník
• Při zdvihání paletového vozíku s dopravníkem dejte pozor na 

následující:

VÝSTRAHA!
Riziko rozmačkání.
Hrozí riziko rozmačkání pohyblivými částmi dopravníku.
Při ručním rozpojování tyče řízení vždy používejte úchyty na 
dopravníku.

VÝSTRAHA!
Hrozí riziko rozmačkání během práce mimo dráhu dopravníku.
Dejte pozor na vyčnívající části dopravníku.
Během práce mimo dráhu dopravníku by tyč řízení měla vždy 
být v nejvyšší poloze.

VAROVÁNÍ!
Riziko zakopnutí.
Míjíte-li paletový vozík vybavený dopravníkem, dávejte vždy 
dobrý pozor.
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LHM230 Závada Příč
Pumpnutí nezpůsobí plný 
zdvih

Vzd
 
Má

Zdvih, spouštění a neutrální 
poloha nepracují správně

Spo
nas

Vidlice po každém 
pumpnutí poklesnou

Úni

LHM230Q Závada Příč
Rychlozdvih nefunguje Net
LHM230P Závada Příč
Zdvihání nebo funkce 
pomocného startu 
nefungují uspokojivě

Zvo
zdv

Pomocný start se nezapíná, 
když je to potřeba

Kab

Kabel pomocného startu je 
zlomený

Pře

1

Bezpečnostní pravidla při údržbě

ina Akce
uch v hydraulickém systému. 

lo hydraulického oleje.

Pumpněte 5 krát s otevřeným 
ventilem spouštění. 
Kontaktujte servisního technika..

uštěcí ventil je nesprávně 
tavený

Seřiďte nastavení řetězu ventilu 
pomocí nastavovací matky 

k oleje z kónusu ventilu Vyměňte kónus ventilu a 
podložku 

ina Akce
ěsnost kuličkového ventilu Vyměňte pístnici rychlozdvihu
ina Akce
lili jste jak pomocný start, tak 
ihání

Funkci, kterou nepotřebujete, 
přestavte do neutrální polohy

el je příliš napjatý Seřiďte napnutí kabelu 
seřizovacím šroubem.

tížení Vra’te upínací objímku (1) do 
neutrální polohy pro nouzouvý 
pohon a vyměňte kabel.
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Recyklace vozíku 
Vyřazení baterií

Vyčerpané akumulátory lze vrátit nebo zaslat výrobci baterií nebo jeho obchodnímu zástupci (viz 
značka na baterii) k recyklaci nebo znehodnocení. Pro pomoc s vrácením akumulátoru výrobci 
akumulátoru se obra″te na místního výrobce vozíku

Symbol s přeškrtnutým odpadkovým košem znamená, že akumulátor není povoleno likvidovat 
společně s běžným domovním odpadem. Chemické označení sděluje, jaké těžké kovy se nachází v 
akumulátoru.

Nejškodlivější látky na životní prostředí (včetně zvířat a přírody) a lidské zdraví, které se nachází v 
určitých typech akumulátorů, jsou těžké kovy, rtu″ (Hg), kadmium (Cd) a olovo (Pb). 

Kostra: Ocel 
Odpružení kol: Ocel a železná litina 
Pouzdra: Mosaz 
Mazaci čepy: Ocel 
Kolo: Nylon, polyuretan, ocel  
Nátěr: Epoxy-polyester 
Materiál pohlcující zvuk: Karton impregnovaný bitumenem 
Materiál tlumící vibrace: Guma a ocel

Hydraulická kostra: železná litina 
Tlaková deska: železná litina 
Tažná tyč: Ocel, nylon 
Kolo: Nylon, polyuretan, ocel, guma 
Nátěr: Epoxy-polyester 
Pouzdra: Mosaz 
Hydraulická olej: Likvidace v souladu s místními  

předpisy 
Montážní díly: Ocel, mosaz, nylon

Vážící systém: 
Kryt displeje Plast 
Kabely Měď s povlakem z PVC 
Elektronické desky Sklolaminátové desky

Pb, Hg, Cd
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Prohlášení o shodě s ES

My,

Prohlašujeme, že tento stroj:

Vyrobený:

Typ:

Výrobní č.:

Jak je popsán v přiložené dokumentaci, je v souladu se:
- Směrnice ES o strojních zařízeních 98/37/EC (do 28. 12. 2009), 2006/42/EC (od 29. 12. 2009) a 

vyhovující následujícím normám; EN 1757-2. 

Další informace

U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou existovat rozdíly vzhledem k požadavkům na 
dokumentaci v místním jazyce.

Modifikace č. _______________________________________________

__________________________________________________________________

Místo & datum vydání) Podpis

__________________________________________________________________

(Společnost) (Vyjasnění podpisu)

Toto prohlášení EC je překladem původní anglické verze.
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