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Įžanga

Įžanga
SAVININKAMS, VARTOTOJAMS IR
MAŠINISTAMS:

Remiantis Mašinų direktyva 2006/42/EEB, pateikiama ši papildoma informacija:
•

Duomenys apie matmenis: Tam tikra informacija pateikta autokrautuvo informacinėje lentelėje. Papildomų šio ar kito krautuvo matmenų
kreipkitės į prekybos agentą.

•

Triukšmo lygiai. Pastaba: Direktyva teisiškai reikalauja pateikti tokią
informaciją. Reikšmės apskaičiuotos iš akustinio maitinimo lygių tik
pakėlimui ir važiavimui ir naudojamos tik skirtingų sunkvežimių reikšmėms palyginti. Dirbant krautuvu skleidžiamas triukšmas gali būti
didesnis ar mažesnis, pavyzdžiui, tai priklauso nuo darbų tipo, aplinkos
veiksnių ir kitų ne krautuvo triukšmo šaltinių. Remiantis EN 12053 ir
EN ISO 4871 standartais, garso slėgio lygio (Lpaz) ekvivalentas mašinisto vietoje yra 69,0 dB(A) ribose.

•

Žmogui tenkanti vibracija (vibracija rankoms): darbo vietos vibracijos lygiai gali skirtis ir priklauso nuo realių darbo ir paviršiaus sąlygų.

Kad darbas su autokrautuvu būtų saugus ir produktyvus, mašinistas
turi būti įgudęs ir budrus. Operatorius, norėdamas išmokti, privalo:
•

Išmokite dirbti su ŠIUO autokrautuvu.

•

Būkite susipažinęs su autokrautuvo galimybėmis ir apribojimais.

•

Būkite susipažinęs su autokrautuvo konstrukcija ir sekite, kad jis būtų
gerai prižiūrimas.

•

Perskaitykite ir supraskite perspėjimus, instrukcijomis ir darbo procesus, išdėstytus šiame vadove.

Be to, kvalifikuotas asmuo, turintis darbo patirties su autokrautuvu, privalo
pamokyti naują mašinistą keleto vairavimo ir krovinio kėlimo operacijų
prieš naujam mašinistui bandant valdyti autokrautuvą savarankiškai.

Rankas veikianti vibracija:

Darbdavys privalo įsitikinti, kad mašinisto rega, klausa, fizinė ir psichinė
būklė leidžia jam saugiai dirbti su šia įranga.

— Rankas veikiančios vibracijos reikšmė = <2,5 m/s2
•

Pavojinga aplinka: Europos Bendrijoje prieš dirbant su bet kokia krovinine mašina potencialiai sprogioje aplinkoje yra būtina, kad mašina
būtų tinkamai paruošta tokiam naudojimui. Tokį paruošimą gali atlikti
tik Hyster įgaliotas tiekėjas. Tokių paruošimo darbų patvirtinimas
pateikiamas krautuvo atitikties deklaracijoje, kuri patvirtina, kad mašina
atitinka Europos Sąjungos direktyvos 94/9/EEB reikalavimus. Kilus
kokioms nors abejonėms, kreipkitės pagalbos į Hyster prekybos
atstovą.
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Šiame eksploatacijos vadove pateikiamas instrukcijos originalas ir
būtina žinoti informacija, skirta šakinio krautuvo eksploatavimui ir priežiūrai. Kartais būna įmontuota papildoma įranga, dėl ko kai kurios darbo charakteristikos, aprašytos šiame vadove, gali keistis. Prieš dirbdami su
autokrautuvu, įsitikinkite, kad turite ir supratote atitinkamas instrukcijas.
Kai kurie šiame naudojimo vadove aprašyti komponentai ir sistemos
NEBUS įrengti jūsų įrenginyje. Kilus klausimams dėl bet kurio aprašyto
punkto kreipkitės į Hyster autokrautuvų prekybos atstovą.
©HYSTER COMPANY 2018

Įžanga
PASTABA: Hyster krautuvai nėra skirti naudoti viešuosiuose keliuose.
•

Gamintojas:Hyster Europe, Centennial House, Building 4.5, Frimley
Business Park, Frimley, Surry GU167SG, Jungtinė Karalystė

•

EB atitikties deklaracija: kiekvienas šakinis krautuvas turi unikalų EB
atitikties deklaracijos sertifikatą. Daugiau informacijos apie EB deklaracijos atitikties sertifikato pavyzdį, kuris atitinka 2006/42/EB direktyvą,
rasite šio skyriaus gale.

PASTABA: Kinijos rinkai tiekiamiems krautuvams atitikties deklaracijos nėra.

ĮSPĖJIMAS
Šalinant akumuliatorių reikia susipažinti su aplinkos apsaugos taisyklėmis.

ĮSPĖJIMAS
Šalinant tepalus ir skysčius reikia atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos taisykles.
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PASTABA: Toliau esantys ženklai ir žodžiai šiose instrukcijose reiškia
informaciją dėl saugos:

ĮSPĖJIMAS
Parodo pavojingą situaciją, kurios nevengiant, galima užsimušti arba
rimtai susižaloti.

ĮSPĖJIMAS
Parodo pavojingą situaciją, kurios nevengiant, galima lengvai arba
apysunkiai susižaloti ir apgadinti turtą.
ĮSPĖJAMIEJI ženklai autokrautuvuose nurodyti oranžiniame fone.
PERSPĖJAMIEJI ženklai nurodyti geltoname fone.

Įžanga
Aplinkos sąlygos
Šios kategorijos autokrautuvai yra skirti dirbti šiomis atmosferinėmis sąlygomis:
Tinkamos aplinkos sąlygos:
TEMPERATŪRA:

nuo 5° C iki 40° C

AUKŠTIS VIRŠ JŪROS LYGIO:

iki 2000 m

SANTYKINĖ DRĖGMĖ:

nuo 30 iki 95% (be kondensacijos)

MAŽIAUSIAS BŪTINAS APŠVIETIMAS:

40 lx

Galima rinktis modelį, kuris būtų specialiai pagamintas eksploatuoti šaltose patalpose (−30 °C).
Be raštiško Hyster prekybos atstovo sutikimo negalima atlikti jokių pakeiPakėlimas
timų, kurie turėtų įtakos krautuvo keliamajai galiai, stabilumui ir saugumui.
Tai taikoma stabdžių, vairavimo sistemos ir matomumo pakeitimams.
Jei transportuojant krautuvą jį reikia pakelti, naudokite kablio simboliu
Draudžiama montuoti nuimama įrangą.
pažymėtus taškus ant krautuvo; traukos akumuliatorius reikia išimti ir kelti
atskirai už kėlimo kilpos akumuliatoriaus dėžėje.
Kai gamintojas patvirtina pakeitimą, pagal tai būtina atnaujinti galios duomenų plokštelę, lipdukus ir eksploatavimo bei priežiūros instrukcijas.
Vartotojas gali keisti motorizuotą pramoninį krautuvą, jei užsidarė krautuvo gamykla ir nėra jokių veiklos perėmėjų.
Vartotojas privalo:

Krautuvo modifikacijos
ĮSPĖJIMAS
Negalima atlikti jokių krautuvo pakeitimų be išankstinio leidimo.

•

pasirūpinti, kad pakeitimas būtų suprojektuotas, patikrintas ir atliktas
pramoninių krautuvų srityje dirbančio inžinieriaus ir yra saugus;

•

išsaugoti brėžinius, tikrinimo įrašus ir įrangą, susijusią su atliktais
pakeitimais;

•

patvirtinti ir atitinkamai pakeisti techninių duomenų plokštelę, lipdukus,
lipnias lenteles ir eksploatavimo instrukcijas;
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Įžanga
•

matomoje vietoje padėti išsamų pranešimą su atliktais krautuvo pakeitimais, nurodyti pakeitimų atlikimo datą ir pakeitimus atlikusios firmos
pavadinimą bei adresą.

CE atitikties deklaracija, kuri pateikiama su krautuvu, nustos galioti atlikus
krautuvo modifikacijas. Modifikacijas atliekanti šalis tampa gamintoju ir privalo išduoti naują CE atitikties deklaraciją. Tai taip pat taikytina bet
kokioms priedų modifikacijoms (t. y. bet kokioms keičiamoms dalims).
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„HYSTER EUROPE“
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley, Surry GU16 7SG
United Kingdom

Masate, savaitės diena, MM/DD/YYYY

Vardas, pavardė ir pareigos

Techninių duomenų failą kontroliuoja:

Gamyklos vadovas – Masate

Vardas, pavardė ir pareigos
Hyster-Yale Italia SpA
Via Confalonieri 2 - 20060 Masate (Mi) Italy

Šios direktyvos reikalavimų laikytis pavyksta patenkinant standarto EN12895:YYYY techninius
reikalavimus.

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES

Kitos taikomos direktyvos:

atitinka mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimus. Šios direktyvos reikalavimų laikytis pavyksta
patenkinant susijusio standarto EN ISO 3691-1: YYYY ir kitų paminėtų standartų techninius
reikalavimus.

Pagaminimo metai:

Serijos numeris:

Tipas:

Modelis:

Mes savo atsakomybe pareiškiame, kad pramoninis krautuvas:

mes

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Įžanga
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Įspėjimas

ĮSPĖJIMAS
NEPAISANT ŠIŲ INSTRUKCIJŲ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI AR ŽŪTI! TIK ĮGALIOTIEMS, APMOKYTIEMS
MAŠINISTAMS!

SUSIPAŽINKITE SU KRAUTUVU:
•

Nenaudokite arba neremontuokite krautuvo, jei nesate išklausę
mokymų ir neturite teisės to daryti.

•

Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus, esančius ant šio krautuvo
arba eksploatacijos vadove.

•

SUSIPAˇINKITE SU VIETA:
•

Patikrinkite užvažiavimo ar tiltinės plokštės plotį, keliamąją galią ir saugumą.

•

Niekada nevažiuokite į vilkiką ar vagoną, jei jo ratai nėra užblokuoti.
Patikrinkite, ar tvirtos grindys.

PATIKRINKITE KRAUTUVĄ:
•

Nenaudokite arba neremontuokite krautuvo, jei nesate išklausę
mokymų ir neturite teisės to daryti.

•

Prieš naudodami, krautuvą patikrinkite.

•

Jei reikia remonto, ant krautuvo pakabinkite lentelę ir jo neeksploatuokite.

•

Prieš naudodami suremontuokite krautuvą.

APSAUGOKITE SAVE IR KITUS:
•

Niekada nevežkite žmonių ant kurios nors krautuvo dalies.

•

Neleiskite niekam lipti ant krautuvo, akumuliatoriaus, šakių ar krovinio.

•

Nevažiuokite krautuvu, jei jis gamintojo nėra pritaikytas važiuoti.

•

Nevažiuokite krautuvu, jei tarp jo ir stacionaraus objekto yra žmonių.

•

Nekiškite rankų už rankenų apsaugų ir saugokite kojas nuo krautuvo.

Nedirbkite su kroviniu, kuris yra aukštesnis nei galinė atrama ar pailginimas, nebent jis yra sutvirtintas, kitaip laisvos dalys gali nukristi ant
operatoriaus.

SUSIPAŽINKITE SU KELIAMAIS KROVINIAIS:
•

Niekada nekraukite per daug.

•

Kelkite tik tuos krovinius, kurie atitinka krautuvo keliamosios galios ir
krovinio centro nurodymus, pateikiamus duomenų plokštelėje.

•

Nekelkite nestabilių arba laisvai sukrautų krovinių.

•

Būkite itin atsargūs dirbdami su ilgais, aukštais ar plačiais kroviniais.

VAIRUOKITE ATSARGIAI:
•

Vadovaukitės sveiku protu.

•

Laikykitės visų eismo taisyklių.

•

Praleiskite pėsčiuosius.

•

Venkite susidūrimų, duobių, slidžių vietų ar nesutvirtinto pagrindo.
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Įspėjimas

ĮSPĖJIMAS
NEPAISANT ŠIŲ INSTRUKCIJŲ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI AR ŽŪTI! TIK ĮGALIOTIEMS, APMOKYTIEMS
MAŠINISTAMS!

•

Sulėtinkite ir naudokite garsinį signalą kirsdami praėjimus ir kitose vietose, kur ribotas matomumas.

•

Sukdami pasižiūrėkite į šoną.

BŪKITE ITIN ATSARGŪS, KAI KRAUTUVĄ NAUDOJATE ANT RAMPOS:

•

Esant galimybei visada važiuokite šakes nukreipę į galą.

•

•

Visada žiūrėkite važiavimo kryptimi.

•

EIDAMI krautuvą valdykite viena ranka naudodami vairavimo rankeną.

•

Pereikite į vairavimo rankenos šoną.

•

Kai krautuvu važiuojama šakes nukreipus į priekį, vairavimo rankeną
laikykite abiem rankomis.

•

Krautuvu naudokitės gerai apšviestoje vietoje.

NEEIKITE PIRMYN, JEI NEMATOTE, KAD PRIEKYJE:

•

Galite apsiversti ant šono net be krovinio.

Važiuokite iš lėto, nesukite ir nevažiuokite kampu. Visada važiuokite
šakes nukreipę nuolydžiu žemyn.

VISIŠKAI IŠJUNKITE:
•

Kai paliekate krautuvą be priežiūros, visiškai nuleiskite kėlimo mechanizmą, išjunkite maitinimą, įjunkite stabdžius, išimkite raktelį ir atjunkite
akumuliatorių.

•

Jei krautuvą pastatote įkalnėje, užblokuokite ratus.

BŪKITE ATSARGŪS ĮKRAUDAMI:
•

Akumuliatorių kraukite tik tam skirtoje vietoje.

•

Įkraudami akumuliatorių išimkite angų dangtelius. Venkite kibirkščių ar
atviros ugnies.

VENKITE STAIGIŲ JUDESIŲ:

•

Vėdinkite.

•

Pradėkite važiuoti, stabdykite, važiuokite, vairuokite ir naudokite stabdžius švelniai.

•

Atlikdami techninės priežiūros darbus atjunkite akumuliatorių.

•

Venkite susidūrimų, duobių ar netvirto pagrindo.

•

Visada žiūrėkite važiavimo kryptimi.

•

Pasirūpinkite geru matomumu.
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Modelio aprašas

Modelio aprašas
Bendra informacija
Hyster P1.6, P1.8, P2.0, P2.2 krautuvai yra valdomi einant šalia, o jų
keliamoji galia yra 1600–2200 kg.
Šie krautuvai yra elektrinės priemonės. Iš akumuliatoriaus tiekiama energija, kuri naudojama važiuojant ir keliant. Akumuliatorius yra šakių rėme ir
juda kartu su šakėmis. Akumuliatoriaus skyrius naudojamas ir kaip krovinio atrama, kuri suteikia kroviniui stabilumo.
Valdymo rankena yra naudojama įvairioms krautuvo funkcijoms pasirinkti,
pavyzdžiui: vairavimui, pasirenkamiems darbo režimams, stabdymui,
krypties ir greičio valdymui, kėlimui, nuleidimui ir garsiniam signalui. Žr.
Piešinys 1.
Šį krautuvą galima sustabdyti vienu iš trijų stabdymo būdų:
1.

Važiavimo krypties perjungimas

2.

Neutralus stabdymas

3.

Valdymo rankenos grąžinimas į stabdžių įjungimo padėtį ON

Išsamios eksploatavimo instrukcijos pateikiamos šio vadovo skyriuje Eksploatavimas.
Operatorius gali rinktis iš trijų darbo režimų, kuriuos galima įjungti valdymo
rankena. Režimas pasirenkamas įjungiant arba raktelį nustačius į padėtį
ON (įjungta). Veikimo parametrai, kurie skiriasi:
1.

Akceleracija

2.

Stabdymas (neutralus stabdymas)

3.

Didžiausias važiavimo greitis

Išsamios eksploatavimo instrukcijos pateikiamos šio vadovo skyriuje Eksploatavimas.
Šis eksploatacijos vadovas yra laikomas dėžėje po akumuliatoriaus skyriaus dangčiu. Tai yra nuolatinis informacijos vadovas ir juo turi būti
įmanoma naudotis bet kada.
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Modelio aprašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VALDYMO RANKENA
CENTRINIS DANGTIS
AVARINIS MAITINIMO IŠJUNGIMAS
ŠAKĖS
AKUMULIATORIAUS SKYRIUS
PAVAROS SKYRIAUS DANGTIS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Piešinys 1. Modelio apžvalga, kurioje pateikiama dauguma sudedamųjų dalių
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Modelio aprašas

1.

KORTELIŲ SKAITYTUVAS (TELEMETRIJA)

2.

EKRANAS (TELEMETRIJA)

Piešinys 2. Pasirenkami telemetrijos komponentai
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Modelio aprašas
Jei įrengiama 2 arba 3 lygio telemetrijos sistema, priklijuojamas lipdukas
su krautuvo įjungimo nurodymais.

Piešinys 3. Telemetrijos lipdukas
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Modelio aprašas
Šiame krautuve gali būti įrengtas papildomai užsakomas ličio jonų akumuliatorius.
Ant krautuvų su papildomai užsakomu ličio jonų akumuliatoriumi yra speciali etiketė.

ĮSPĖJIMAS
Krautuvuose su šia etikete yra ličio jonų akumuliatorius. Pristačius
iš gamyklos akumuliatorių prieš krautuvą sandėliuojant arba parduodant klientui REIKIA VISIŠKAI ĮKRAUTI. Jei akumuliatorius nebus
įkrautas, akumuliatorius gali sugesti, o tokiam gedimui netaikoma
garantija.

FIRMOS LENTELĖ
ĮSPĖJIMAS
Bet kokie krautuvo ar jo įrangos pakeitimai gali pakeisti jo kėlimo
galią. Jei duomenų lentelėje nėra nurodytos didžiausios keliamosios
galios arba jei krautuvo įranga, įskaitant akumuliatorių, skiriasi nuo
nurodytosios duomenų lentelėje, krautuvo NEEKSPLOATUOKITE.
Krautuvo duomenų lentelė yra ant krautuvo rėmo. Nurodyta keliamoji galia
yra skirta krautuvams su duomenų lentelėje nurodyta įranga. Keliamoji
galia yra nurodyta kilogramais (kg). Kėlimo galia yra maksimalus krūvis,
su kuriuo gali dirbti krautuvas firmos lentelėje nurodytomis sąlygomis. Žr.
Piešinys 5.
Didžiausia krautuvo keliamoji galia turi būti nurodyta duomenų lentelėje.
Jei krautuvo duomenų lentelėje jau yra nurodyta specialios krovimo įrangos keliamoji galia, ji taip pat bus nurodyta. Prieš pradėdami dirbti krautuvu įsitikinkite, kad duomenys duomenų lentelėje yra tikslūs ir
suprantami.
Autokrautuvo serijos numerio kodas nurodomas firmos lentelėje. Serijinis
numeris taip pat nurodytas ant autokrautuvo rėmo.
Piešinys 4. Ličio jonų akumuliatoriaus etiketė
13

Modelio aprašas

Piešinys 7. Duomenų lentelė – Kinijos rinkai tiekiami krautuvai
Piešinys 5. Duomenų lentelė – faksograma anglų kalba

Saugos etiketės
Saugos etiketės, pritvirtinamos ant autokrautuvo, informuoja apie galimą
pavojų. Labai svarbu, kad ant autokrautuvo būtų pritvirtintos visos saugos
etiketės ir kad jos būtų įskaitomos. Žr. Piešinys 8.

Piešinys 6. Duomenų lentelė – Rusijos rinkai tiekiami krautuvai
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Modelio aprašas

1.
2.
3.

FIRMOS LENTELĖ
ĮSPĖJAMASIS LIPDUKAS
PATENTŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ ETIKETĖ

4.
5.
6.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
HYSTER JUODAS LIPDUKAS
ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ

Piešinys 8. Įspėjimo ir saugumo lentelės

Krautuvo gabaritai ir techniniai duomenys
Techninių duomenų lapuose ir gabaritų schemose pateikiami krautuvo
duomenys. Kad krautuvas būtų saugiai eksploatuojamas, operatorius turi
15

Modelio aprašas
būti susipažinęs su svoriais, bendraisiais matmenimis ir reikalinga vieta
krautuvui. Matmenys pateikiami Piešinys 9 ir Piešinys 10.

16

Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į gamintoją. Hyster gaminiai gal būti keičiami
nepranešus.

Modelio aprašas

Piešinys 9. Krautuvo schema – vaizdas iš viršaus

17

Modelio aprašas

Piešinys 10. Krautuvo schema – vaizdas iš šono
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Modelio aprašas
Lentelė 1. Skiriamoji žymė
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
1.1

Gamintojas (santrumpa)

Hyster

Hyster

Hyster

Hyster

1.2

Gamintojo tipo žymėjimas

P1.6

P1.8

P2.0

P2.2

1.3

Pavara: elektra (akumuliatorius arba maitinimo tinklas), dyzelinas, benzinas, dujos

Akumuliatorius Akumuliatorius

Akumuliatorius

Akumuliatorius

1.4

Operatoriaus tipas: rankinis, pėstysis, stovintis, sėdintis, krautuvas, keliantis kroviniu
eilės tvarka

Pėsčiasis

Pėsčiasis

Pėsčiasis

Pėsčiasis

1,5

Nominalioji keliamoji galia / nominalioji
apkrova

Q (t)

1.6

1.8

2.0

2.2

1.6

Apkrovos centro atstumas

c (mm)

600

600

600

600

1.8

Krovinio vežimo atstumas, atstumas nuo
varančiojo tilto centro iki šakių(1)

x (mm)

955

955

955

955

1.9

Ratų bazė(1)

y (mm)

1368

1368

1440

1440

1

Žr. lentelę „Akumuliatoriai“.

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 2. Svoris
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
2.1

Darbinė masė(1) (2)

kg

545

545

632

632

2.2

Ašies krūvis, pakrautas priekis/galas

kg

841/1304

893/1452

983/1649

1032/1800

2.3

Ašies krūvis, nepakrautas priekis/galas

kg

425/120

425/120

489/143

489/143

1

Modeliuose P1.6, P1.8 galima rinktis 150 Ah, 210 Ah akumuliatorius.
Modeliuose P2.0 galima rinktis 150 Ah, 210 Ah, 250 Ah, 315 Ah akumuliatorius
Modeliuose P2.2 galima rinktis 210 Ah, 250 Ah, 315 Ah akumuliatorius.
2
Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %.
PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 3. Padangos, važiuoklė
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
3.1

Padangos: poliuretanas, „topthane“, „vulkollan“, priekinės / galinės

Poliuretanas

Poliuretanas

Poliuretanas

Poliuretanas

3.2

Padangų dydis, priekinės

Ø (mm x mm)

250 x 75

250 x 75

250 x 75

250 x 75

3.3

Padangų dydis, galinės

Ø (mm x mm)

85 x 110

85 x 110

85 x 110

85 x 110

3.4

Papildomi ratai (matmenys)

Ø (mm x mm)

100 x 40

100 x 40

100 x 40

100 x 40

3.5

Ratai, priekinių / galinių skaičius (x = varantieji ratai)

1x +2 / 2

1x +2 / 2

1x +2 / 2

1x +2 / 2

3.6

Protektorius, priekyje

b 10(mm)

461

461

461

461

3.7

Protektorius, galinės

b 11(mm)

390

390

390

390

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 4. Matmenys
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
4.4

Pakelti

h 3(mm)

130

130

130

130

4.9

Vairalazdės rankenos aukštis važiavimo
padėtyje, min.maks.

h 14(mm)

744 / 1221

744 / 1221

744 / 1221

744 / 1221

4.15

Aukštis, nuleidus

h 13(mm)

83

83

83

83

l1(mm)

1734

1734

1806

1806

l2(mm)

578

578

650

650

712

712

712

4.19

Bendras ilgis (vedamasis)

(1)

4.20

Ilgis iki šakių priekio (vedamasis)

4.21

Bendras plotis

b1 /b2 (mm)

712

4.22

Šakių matmenys

s / e / l (mm)

64 / 172 / 1156 64 / 172 /
1156

64 / 172 / 1156

64 / 172 / 1156

4.25

Išorinis šakių plotis

b5(mm)

560

560

560

560

4.32

Prošvaisa, ratų bazės centras

m2(mm)

21

21

21

21

4.33

Krovinio matmenys b12x l6 skersai

b12 / l6 (mm)

1

(1)

Žr. lentelę „Akumuliatoriai“.

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 4. Matmenys (tęsimas)
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
4.34.1

Perėjimo plotis 1000 mm x 1200 mm skersai padėtiems padėklams (vedamasis)(1)

Ast(mm)

2337

2337

2409

2409

4.34.2

Perėjimo plotis 800 mm x 1200 mm išilgai
padėtiems padėklams (vedamasis)(1)

Ast(mm)

2204

2204

2276

2276

4.35

Posūkio spindulys (vedamasis)(1)

Wa(mm)

1535

1535

1607

1607

1

Žr. lentelę „Akumuliatoriai“.

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 5. Darbiniai duomenys
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
5.1

Važiavimo greitis, pakrovus / nepakrovus

km/h

6/6

6/6

6/6

6/6

5.1.1

Važiavimo greitis, pakrovus / nepakrovus,
atgal

km/h

6/6

6/6

6/6

6/6

5.2

Kėlimo greitis, pakrovus / nepakrovus

m/s

0,04 / 0,05

0,04 / 0,05

0,04 / 0,05

0,04 / 0,05

5.3

Nuleidimo greitis, pakrovus / nepakrovus

m/s

0,09 / 0,04

0,09 / 0,04

0,09 / 0,04

0,09 / 0,04

5.7

Įkalnės įveikimo galimybė, pakrovus /
nepakrovus

%

5,5 / 15

5 / 15

4,5 / 15

4 / 15

5.8

Maks. įveikiama įkalnė, pakrovus / nepakrovus

%

10 / 20

9 / 20

8 / 20

7,5 / 20

5.10

Darbiniai stabdžiai

Elektromagneti- Elektromagneti- Elektromagneti- Elektromagnenis
nis
nis
tinis

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 6. Elektra – variklis
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
6.1

Pavaros variklis, S2 60 min. našumas

kW

1,25

1,25

1,25

1,25

6.2

Kėlimo variklis, S3 15 % našumas

kW

1.2

1.2

1.2

1.2

6.3

Akumuliatorius pagal DIN 43531/365/36 A,
B, C, Nr.(1)

Din 43535 B

Din 43535 B

Din 43535 B

Din 43535 B

6.4

Akumuliatoriaus įtampa / nominalioji talpa
K5(2)

V/Ah

24/250

24/250

24 / 375

24 / 375

6.5

Akumuliatoriaus svoris(2) (3)

kg

212

212

288

288

6,6

Energijos suvartojimas pagal VDI ciklą

kWh/h esant tam
tikrų ciklų skaičiui

0,384

0,384

0,384

0,384

1

150Ah akumuliatorius nėra DIN 43635 B.
Modeliuose P1.6, P1.8 galima rinktis 150 Ah, 210 Ah akumuliatorius.
Modeliuose P2.0 galima rinktis 150 Ah, 210 Ah, 250 Ah, 315 Ah akumuliatorius
Modeliuose P2.2 galima rinktis 210 Ah, 250 Ah, 315 Ah akumuliatorius.
3
Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 7. Važiavimo / kėlimo mechanizmas
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
8.1

Pavaros bloko tipas

AC valdiklis

AC valdiklis

AC valdiklis

AC valdiklis

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
Lentelė 8. Papildomi duomenys
VDI 2198

Techninės savybės

ATNAUJINTA

VEDAMASIS PADĖKLŲ KRAUTUVAS

2014 m. spalio
mėn.
10,7

Garso slėgio lygis operatoriaus vietoje

dB (A)

<70

<70

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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<70

<70

Modelio aprašas
Lentelė 9. Techninių duomenų lapas: akumuliatorių skirtumai
Akumuliatoriaus skyrius 375 / 315 Ah
(b5 = 520 mm - 560 mm - 670 mm
1.6

Apkrovos centro atstumas

c (mm)

400

500

600

700

800

1.8

Krovinio vežimo atstumas, atstumas x (mm)
nuo varančiojo tilto centro iki šakių

599

805

955

1199

1399

1.9

Ratų bazė

y (mm)

1084

1290

1440

1684

1884

612

623

632

646

657

2.1

Darbinis svoris

kg

2.2

Tilto apkrova, pakrauta(2)

kg
priekinis

809

944

983

1106

1166

kg
galinis

1803

1679

1649

1540

1491

kg
priekinis

441

471

489

513

529

kg
galinis

171

152

143

133

128

l2 (mm)

1450

1656

1806

2050

2250

2.3

4.19

(1)

Tilto apkrova, nepakrauta

Bendras ilgis (pėsčiasis)

1

Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %
Tilto apkrova KROVINIU = 2000 kg.
3
Akumuliatoriaus tipas Din 43535B.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 9. Techninių duomenų lapas: akumuliatorių skirtumai (tęsimas)
Akumuliatoriaus skyrius 375 / 315 Ah
(b5 = 520 mm - 560 mm - 670 mm
4.20

Ilgis iki šakių priekio (pėsčiasis)

l1 (mm)

650

650

650

650

650

4.22

Šakių ilgis

l (mm)

800

1006

1156

1400

1600

4.34.1

Perėjimo plotis 1000mm x 1200 mm Ast (mm)
pločio padėklams (vedamasis)

2173

2288

2409

2683

2972

4.34.2

Perėjimo plotis 800 mm x 1200 mm
ilgio padėklams (vedamasis)

Ast (mm)

2173

2219

2276

2451

2698

4.35

Posūkio spindulys (pėsčiasis)

Wa (mm)

1251

1457

1607

1851

2051

6.4

Akumuliatoriaus įtampa / talpa pagal V / Ah
5 val. normą(3)

6.5

Akumuliatoriaus svoris(1)

kg

24 / 375 - 315
288

1

Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %
Tilto apkrova KROVINIU = 2000 kg.
3
Akumuliatoriaus tipas Din 43535B.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 10. Techninių duomenų lapas: akumuliatorių skirtumai
Akumuliatoriaus skyrius 250/210 Ah
(b5 = 520 m - 560 mm - 670 mm)
1.6

Apkrovos centro atstumas

c (mm)

400

500

600

700

800

1.8

Krovinio vežimo atstumas, atstumas nuo
varančiojo tilto centro iki šakių

x (mm)

599

805

955

1199

1399

1.9

Ratų bazė

y (mm)

1012

1218

1368

1612

1812

525

536

545

559

570

2.1

Darbinis svoris

kg

2.2

Tilto apkrova, pakrauta(2)

kg
priekinis

776

910

945

1066

1123

kg
galinis

1749

1626

1600

1493

1447

kg
priekinis

382

409

425

447

461

kg
galinis

143

127

120

112

109

I1(mm)

1378

1584

1734

1978

2178

2.3

4.19

(1)

Tilto apkrova, nepakrauta

Bendras ilgis
(vedamasis)

1

Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %.
Tilto apkrova KROVINIU = 2000 kg.
3
Akumuliatoriaus tipas Din 43535 B.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 10. Techninių duomenų lapas: akumuliatorių skirtumai (tęsimas)
Akumuliatoriaus skyrius 250/210 Ah
(b5 = 520 m - 560 mm - 670 mm)
4.20

Ilgis iki šakių priekio
(vedamasis)

I2(mm)

578

578

578

578

578

4.22

Šakių ilgis

I (mm)

800

1006

1156

1400

1600

4.34.1

Perėjimo plotis 1000 mm x 1200 mm pločio
padėklams
(vedamasis)

Ast(mm)

2101

2216

2337

2611

2900

4.34.2

Perėjimo plotis 800 mm x 1200 mm ilgio padė- Ast(mm)
klams
(vedamasis)

2101

2147

2204

2379

2626

4.35

Posūkio spindulys
(vedamasis)

Wa(mm)

1179

1385

1535

1779

1979

6.4

Akumuliatoriaus įtampa / talpa pagal 5 val.
normą(3)

V / Ah

24 / 250 - 210

6.5

Akumuliatoriaus svoris(1)

kg

212

1

Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %.
Tilto apkrova KROVINIU = 2000 kg.
3
Akumuliatoriaus tipas Din 43535 B.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 11. Techninių duomenų lapas: akumuliatorių skirtumai
Akumuliatoriaus skyrius 150 Ah
(b5 = 520 m - 560 mm - 670 mm)
1.6

Apkrovos centro atstumas

c (mm)

400

500

600

700

800

1.8

Krovinio vežimo atstumas, atstumas nuo varančiojo tilto centro iki šakių

x (mm)

599

805

955

1199

1399

1.9

Ratų bazė

y (mm)

950

1156

1306

1550

1750

449

460

469

483

494

2.1

Darbinis svoris

kg

2.2

Tilto apkrova, pakrauta(2)

kg
priekinis

748

881

912

1032

1086

kg
galinis

1701

1579

1557

1451

1408

kg
priekinis

328

352

367

387

400

kg
galinis

121

108

102

96

94

I1(mm)

1316

1522

1672

1916

2116

2.3

4.19

(1)

Tilto apkrova, nepakrauta

Bendras ilgis
(vedamasis)

1

Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %.
Tilto apkrova KROVINIU = 2000 kg.
3
Akumuliatoriaus tipas Din 43535 B.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Lentelė 11. Techninių duomenų lapas: akumuliatorių skirtumai (tęsimas)
Akumuliatoriaus skyrius 150 Ah
(b5 = 520 m - 560 mm - 670 mm)
4.20

Ilgis iki šakių priekio
(vedamasis)

I2(mm)

516

516

516

516

516

4.22

Šakių ilgis

I (mm)

800

1006

1156

1400

1600

4.34.1

Perėjimo plotis 1000 mm x 1200 mm pločio padė- Ast(mm)
klams
(vedamasis)

2039

2154

2275

2549

2838

4.34.2

Perėjimo plotis 800 mm x 1200 mm ilgio padėklams
(vedamasis)

Ast(mm)

2039

2085

2142

2317

2564

4.35

Posūkio spindulys
(vedamasis)

Wa(mm)

1117

1323

1473

1717

1917

6.4

Akumuliatoriaus įtampa / talpa pagal 5 val.
normą(3)

V / Ah

24 /150

6.5

Akumuliatoriaus svoris(1)

kg

144

1

Šios reikšmės gali svyruoti ±5 %.
Tilto apkrova KROVINIU = 2000 kg.
3
Akumuliatoriaus tipas Din 43535 B.
2

PASTABA: Visos vertės yra nominalios ir nuo jų galima nukrypti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Hyster gaminiai gali būti keičiami nepranešus.
Pavaizduotuose krautuvuose gali būti sumontuota papildoma įranga.
Reikšmės gali skirtis, jei bus sumontuota papildoma įranga.
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Modelio aprašas
Prietaisai ir valdymo rankenėlės

Piešinys 11. Prietaisai ir valdymo rankenėlės
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Modelio aprašas
Legenda Piešinys 11
1.
2.
3.
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VALDYMO RANKENOS RANKENĖLĖ
PAGRINDINIS VALDYMO MECHANIZMAS
AVARINIS MAITINIMO IŠJUNGIMAS

4.
5.
6.

RAKTINIS JUNGIKLIS
EKRANAS – AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS / VALANDŲ SKAITIKLIS
KLAVIATŪRA

Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11)
Detalė nr.
1

Detalė
Valdymo rankena

Funkcija
Palenkite valdymo rankeną į dešinę ar kairę, kad į atitinkamą pusę pasuktumėte
krautuvą. Valdymo rankeną iki galo pakelkite arba nuleiskite, kad įjungtumėte
stabdį. Kai rankeną atleisite iš darbinės padėties, ji automatiškai sugrįš į vertikalią
padėtį ir įjungs stabdį. Rodyklės ant drugelio tipo rankenėlių, greičio / krypties valdiklio, rodo krautuvo važiavimo kryptį. Kėlimas, nuleidimas, atbulinė eiga ir garsinis
signalas yra valdymo atskirai mygtukais ant valdymo rankenos.
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.
1

Detalė
Pasirenkami darbo režimai

Funkcija
Operatorius gali rinktis iš trijų darbo režimų, kuriuos galima įjungti valdymo rankena. Režimas pasirenkamas įjungiant arba raktelį nustačius į padėtį ON (įjungta).
Veikimo parametrai, kurie skiriasi: akceleracija, stabdymas (neutralus stabdymas)
ir didžiausias važiavimo greitis.
PASTABA: Instrukcijos, kaip pakeisti darbinio režimo nustatymą, pateikiamos skyriuje Valdymo būdai.
Hyster prekybos atstovas gali užprogramuoti tris operatoriaus pasirenkamus darbinius režimus.

2

Pagrindinis valdymo mechanizmas

Ant valdymo rankenos yra šie valdikliai:
(a) pilvo jungiklis
(b) Garsinio signalo mygtukas
(c) Krypties ir greičio valdiklis
(d) Nedidelis mygtukas
(e) Apatinis mygtukas
(f) Kėlimo mygtukas
PASTABA: Kaip naudoti šiuos valdiklius, aprašoma tolesniuose skyriuose.
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.
a

Detalė
Pilvo jungiklis

Funkcija

ĮSPĖJIMAS
Pilvo jungikliu galima greitai padidinti greitį, todėl jo nereikėtų naudoti krypčiai pakeisti.
Pilvo jungiklis yra valdymo rankenos gale. Kai paspaudžiamas šis mygtukas, krautuvas pradės važiuoti nuo operatoriaus (šakės priekyje) ir pasigirs garsinis signalas. Šį mygtuką galima paspausti tyčia arba netyčia. Kai šis mygtukas atleidžiamas,
traukos variklis išjungiamas (OFF). Traukos variklis neleis krautuvui važiuoti valdymo rankenos kryptimi tol, kol valdiklio nenustatysite iš naujo. Jei norite nustatyti
iš naujo, greičio / kryptis valdiklį nustatykite į išjungimo OFF arba nustatykite rankeną į stabdymo padėtį BRAKE ON.

b

Signalo mygtukas

Garsinis signalas suveikia, kai rakteliui esant įjungimo padėtyje ON paspaudžiamas garsinio signalo mygtukas.
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.

Detalė

Funkcija

c

Greičio / krypties valdiklis

Greičio / krypties valdikliu pasirenkama priekinė arba atbulinė eiga ir krautuvo
važiavimo greitis. Atleidus valdiklis automatiškai grįžta į išjungimo padėtį OFF.
Pasukdamas valdiklį reikiama kryptimis operatorius gali valdyti krautuvo greitį ir
važiavimo kryptį. Pasukus valdiklį į didžiausio nustatymo padėtį nustatomas
didžiausias važiavimo greitis. Norėdamas sustoti arba pakeisti važiavimo kryptį,
operatorius valdiklį turi pasukti priešinga kryptimi. Krautuvas sustos. Jei greičio /
krypties valdiklis negrįžta į išjungimo padėtį OFF, kai krautuvas sustoja, krautuvas
pradės važiuoti priešinga kryptimi. Krypties pakeitimas greičio / krypties valdikliu
vadinamas krypties pakeitimu. Rodyklėmis ant valdiklio nurodoma važiavimo kryptis.

d

Nedidelis mygtukas

Vėžlio mygtuku arba mažo greičio režimu darbus krautuvu galima atlikti naudojant
mažesnę didžiausio greičio ribą.
Šia funkcija galima naudotis A, B ir C srityse. Žr. Piešinys 13.
Jei ją norite naudoti A ir C srityse, paspauskite ir palaikykite vėžlio mygtuką, tada
pasukite greičio / krypties valdiklį reikiama važiavimo kryptimi. Atleidus vėžlio mygtuką bus išjungtas mažo greičio režimas ir vėl įjungti stabdžiai. Jei nuspaudus vėžlio mygtuką valdymo rankena nustatoma į B sritį, krautuvas toliau veiks mažo
greičio režimu.
Atleidus vėžlio mygtuką krautuvas toliau veiks mažo greičio režimu, kol greičio /
krypties valdiklis bus grąžintas į pradinę padėtį arba praeis pro neutralią padėtį.
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.
d (cont)

Detalė
Nedidelis mygtukas

Funkcija
Greičio ribojimą galima pasirinkti B srityje (nuo stovėjimo iki važiavimo), tereikia
paspausti ir atleisti vėžlio mygtuką. Paspaudus krautuvo ekrane pasirodys VĖŽLYS ir vieną kartą pasigirs garsinis signalas. Krautuvas veiks mažo greičio režimu.
Jei norite išjungti B srities mažo greičio režimą, nustatykite valdymo rankeną į A ar
C sritį arba paspauskite vėžlio mygtuką. Jei mažo greičio režimas išjungiamas
paspaudžiant vėžlio mygtuką, dukart pasigirsta garsinis signalas, o krautuvo
ekrane neberodomas VĖŽLYS.
Dabar galite naudotis visa traukos jėga.

e

Nuleidimo
mygtukas

Paspausdami mygtuką nuleiskite šakes. Atleisdami mygtuką sustabdykite leidimą.
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.
f

Detalė
Kėlimo mygtukas

Funkcija
Paspausdami mygtuką pakelkite šakes. Atleisdami mygtuką sustabdykite kėlimą.
Jei krautuvu bandoma pakelti per didelį svorį, hidraulinė sistema įjungs apėjimo
režimą, o valdiklis išjungs hidraulinį variklį. Kėlimo funkcija veikia intervalais, jei laikoma ilgiau nei septynias sekundes, kėlimo funkcija išjungiama.
Jei paspaudus kėlimo mygtuką pasigirsta garsinis signalas, tai rodo, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemesnis nei 70 % ir jį reikia pakeisti arba įkrauti. Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis pasiekia 80 %, kėlimo funkcija išjungiama.
Jūsų krautuvo konfigūracijoje gali būti papildomai užsakoma INTELLIGENT LIFT™
funkcija. Jei krautuve yra įrengta ši funkcija, ją galima suaktyvinti ir išjungti vienu
metu paspaudus kėlimo ir nuleidimo mygtukus kairėje arba dešinėje pusėje. Jei
funkciją norite suaktyvinti, vienu metu paspauskite kėlimo ir nuleidimo mygtukus.
Vieną kartą pasigirs mašinos garsinis signalas, kuris rodo, kad funkcija įjungta. Jei
funkciją norite išjungti, vienu metu paspauskite kėlimo ir nuleidimo mygtukus.
Dukart pasigirs mašinos garsinis signalas. Jei norite įjungti kėlimo funkciją, spustelėkite kėlimo mygtuką. Krautuvas šakes pakels iki užprogramuoto aukščio. Patikrinkite, ar krautuvui ir kroviniui niekas netrukdo. Įjungus priekinės eigos funkciją,
kėlimas bus nutrauktas. Kėlimo funkcijos veikimą galite nutraukti paspaudus nuleidimo mygtuką.
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.

Detalė

Funkcija

3

Avarinis maitinimo išjungimas

Avarinio maitinimo išjungimo mygtukas yra ant viršutinio gaubto. Paspausdami šį
mygtuką nutrauksite maitinimo tiekimą.

4

Raktinis jungiklis

Raktinis jungiklis yra operatoriaus ekrano skydelyje. Yra dvi raktinio jungiklio padėtys: O ir I. Kai raktinis jungiklis yra padėtyje O (išjungta), neveikia jokios krautuvo
funkcijos. Jei raktinį jungiklį pasukate pagal laikrodžio rodyklę į padėtį I (įjungta),
įjungiamas maitinimas.
PASTABA: Palikdami krautuvą visada iki galo aukštyn pakelkite valdymo ranką, o
raktelį nustatykite į padėtį OFF (išjungta).
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Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.
5

Detalė

Funkcija

Ekranas – akumuliatoriaus indikatorius / valandų Šio krautuvo ekrane rodomas valandų skaitiklis, akumuliatoriaus įkrovos būsena ir
skaitiklis
gedimo indikatorius bei diagnostiniai gedimo kodai. Valandų skaitiklis, kai raktinis
jungiklis nustatomas į padėtį ON (įjungta), o maitinimas įjungtas, nuolatos rodo
bendrą darbo valandų skaičių. Pagal čia rodomas darbo valandas pateikiamos
reguliarios techninės priežiūros rekomendacijos.
Kai akumuliatorius išsikrauna iki 80 %, pradeda mirksėti LED ir rodo energijos
rezervus.

Diagnostika ir gedimo kodai
PASTABA: Gedimo kodai gali būti parodomi
esant ekstremalioms darbo sąlygoms, pvz., greitai sustojus, įvažiavus į duobę ar stipriai išsikrovus akumuliatoriui; jiems pasirodžius krautuvas
išjungiamas. Daugelis gedimo kodų gali būti
panaikinti pasukus raktinį jungiklį į padėtį OFF
(išjungta) ir vėl grąžinus jį į padėtį ON (įjungta).
Jei gedimo kodas nepanaikinamas, apie jį
nedelsdami praneškite.

42

Įkrovos indikatorius yra skirtas naudoti su šlapiųjų elementų baterija. Informacijos
apie naudojimą su neremontuojamais akumuliatoriais ieškokite priežiūros vadove.
Parodomas ir gedimo indikatorius. Įvykus gedimui ekrane pasirodo radonas LED
su veržliarakčio simboliu ir gedimo pranešimas. Informacijos apie diagnostiką ir
gedimo kodus ieškokite priežiūros vadove.

Modelio aprašas
Lentelė 12. Prietaisai ir valdymo rankenėlės (žiūrėkite Piešinys 11) (tęsimas)
Detalė nr.
6

Detalė
Klaviatūra

Funkcija
Klaviatūra skirta krautuvams apsaugoti nuo neleistino naudojimo.
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Eksploatacijos būdai

Eksploatacijos būdai
Saugaus darbo taisyklės
Saugumas yra neatsiejama darbo krautuvu dalis. Daugelis saugaus krautuvo eksploatavimo taisyklių yra tokios pat paprastos ir akivaizdžios, kaip
ir vairuojant šeiminį automobilį. (Pvz., važiuodami atbulai visada žiūrėkite
už savęs. Stabdykite kaip galima daugiau palaipsniui.)
Tačiau krautuvas yra speciali mašina, suprojektuota atlikti visiškai kitokius
darbus, nei automobiliu. Kadangi veikimo sritys yra labai arti viena kitos,
krautuvo operatorius turi būti atsargus ir pereiti papildomus mokymus, kad
išmoktų tinkamai valdyti krautuvą.
Jei yra galimybė, visada važiuokite šakėmis į priekį. Kai šakės nukreiptos į
priekį, krautuvą lengviau valdyti. Eidami šalia krautuvo būkite jo priekyje
viename iš šonų. Krautuvą valdykite abiejose valdymo rankenos pusėse
įrengtais valdikliais. Greičio / krypties valdiklį naudokite viena ranka.
Visada žiūrėkite važiavimo kryptimi. Žr. Piešinys 12.
Įvažiuodami į uždarą liftą krautuvu važiuokite šakėmis pirmyn. Važiuodami
nuokalne šakes nukreipkite nuolydžio kryptimi. Abi rankas laikykite ant
rankenos ir už rankų apsaugų. Visada žiūrėkite važiavimo kryptimi.
Toliau pateikiami saugos užtikrinimo būdai, kuriuos reikia naudoti dirbant
su krautuvu.
1. Prieš naudodami krautuvą patikrinkite. Nedelsdami praneškite apie
gedimą ar sutrikimus darbe. NEDIRBKITE krautuvu, kol problema nebus
pašalinta. Krautuvu darbus galima atlikti saugiai, tik jei jis tinkamai veikia.
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2. Krautuvą gali valdyti tik tinkamai išmokytas ir tam teisę turintis operatorius. Operatorius privalo gerai susipažinti su darbo su krautuvu saugos
užtikrinimo būdais. Prieš operatoriui pradedant krautuvu dirbti savarankiškai kvalifikuotas asmuo, turintis darbo patirties su krautuvu, privalo išmokyti operatorių keleto vairavimo ir krovinio kėlimo operacijų. Kad naujas
operatorius galėtų saugiai vairuoti krautuvą, jis būtinai turi praeiti esminį
vairavimo ir krovinių valdymo technikos kursą.
3. NEKELKITE ir nepastumkite nieko, kas galėtų nukristi ant operatoriaus
ar šalia esančio žmogaus. Stenkitės neatsitrenkti į pašalinius objektus,
pavyzdžiui, sukrautas medžiagas, kurios gali nukristi. Dirbdamas greta
tokių daiktų, operatorius turi būti itin atsargus.
4. NEVEŽTI ŽMONIŲ! Važinėti ant šakių ar kitų krautuvo dalių yra pavojinga.
5. Kai apsisaugotumėte nuo sužeidimų kliūtimis, kurias pravažiuojate, rankas ir pirštus laikykite už valdymo rankenos apsaugos. Eidami šalia krautuvo saugokite nuo jo kodas.
PASTABA: Tinkama operatoriaus padėtis einant šalia motorizuoto krautuvo parodyta Piešinys 12.
6. Saugokite save ir kitus nuo kėlimo mechanizmo. Atlikdami darbus saugokite aplinkinius nuo pakrovimo ar kėlimo mechanizmo.

Eksploatacijos būdai

PASTABA: RODYKLĖS RODO VAŽIAVIMO KRYPTĮ.

Piešinys 12. Numatyta operatoriaus padėtis
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Eksploatacijos būdai
7. Venkite nelygumų, duobių, slidžių vietų ir netvirto pagrindo, nes krautuvas gali pakrypti, apvirsti arba valdymo rankena gali pradėti svyruoti į
šalis. Jei nėra kitos išeities, važiuokite lėtai ir atsargiai. Šie krautuvai yra
skirti naudoti ant lygių ir tvirtų paviršių. Važiuodami krautuvu visada pasirinkite lygiausią maršrutą.
8. Sukdami važiuokite lėtai. Artėdami prie prasto matomumo sankryžos ar
posūkio, sulėtinkite ir įjunkite garsinį signalą.
9. Palikdami krautuvą nuleiskite šakes, nustatykite raktelį į padėtį OFF
(išjungta) ir įjunkite stabdžius. Jei sustojote įkalnėje arba dirbate stovėdami ant krautuvo, užblokuokite ratus. Krautuvai be operatoriaus nebūtinai turi būti privažiuoti labai arti, kad sugadintų turtą ar sužalotų.
10. Nuokalnėse važiuokite krovinį ar šakes nukreipę nuolydžio kryptimi.
Jei operatorius paslystų arba prarastų krautuvo kontrolę, operatorius
nebus krautuvo važiavimo kelyje. Važiuodami šlaitu nesukite. Dėl stabilumo krautuvu negalima važiuoti skersai nuokalnės. Vedamieji krautuvai
nėra skirti naudoti didesniuose nei 10 % nuolydžiuose (nuolydžiuose,
kurie statėja 0,1 m kas 1 m važiuojant horizontaliai).
11. Akumuliatorių kraukite tik tam skirtoje vietoje ir laikykitės šių nurodymų:
•

Tikrindami akumuliatoriaus elektrolito lygį NENAUDOKITE atviros
liepsnos.

•

Prieš atlikdami techninės priežiūros ar remonto darbus atjunkite akumuliatorių.

•

Įkraunant akumuliatorių visi dangteliai turi būti uždaryti ir veikti tinkamai. Pasirūpinkite, kad prie akumuliatoriaus nebūtų kibirkščių ar atviros liepsnos. Akumuliatoriaus dangtį laikykite taip, kad būtų tinkama
ventiliacija ir išsisklaidytų sprogūs garai.
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12. Prieš vairuodami sunkvežimius ar vagonus laikykitės šių nurodymų:
•

Patikrinkite, ar įjungti krautuvo stabdžiai ir ar po galiniais ratai padėtos
trinkos. Puspriekabės galinę dalį gali tekti paremti fiksuotais keltuvais,
kad ji nepajudėtų pakraunant ar iškraunant|.

•

Patikrinkite, ar įjungti vagono stabdžiai.

•

Patikrinkite paviršiaus, ant kurio važiuojate, sąlygas ir galimą apkrovą.

•

Išlaikykite saugų atstumą nuo doko ar platformos krašto.

•

Jei nematote, nevažiuokite.

13. Venkite staigių manevrų. Staiga pradėjus važiuoti krautuvu galima
sužeisti žmones ir sugadinti krovinį, be to, krautuvas gali tapti nevaldomas. Staiga pradėjus važiuoti galima sugadinti ir patį krautuvą. Staiga
stabdant galima pamesti krovinį. Atminkite, slydimo žymės ir sugadinta
įranga yra prasto vairavimo požymis.
14. Stebėkite atstumus, ypač aplink šakes. Stebėkite galo judėjimą. Operatorius turi žinoti, kad šakės kartais gali išsikišti už krovinio. Dėl to operatorius gali atsitrenkti į kitus daiktus arba pakelti kitą krovinį.
15. Žiūrėkite važiavimo kryptimi ir pasirūpinkite tinkamu važiavimo kelio
matomumu.
16. Griežtai laikykitės toliau pateikiamų darbo su kroviniais taisyklių:
•

Darbus atlikite tik su kroviniais, kurių svoris atitinka duomenų lentelėje
nurodytą keliamąją galią. Šis parametras rodo didžiausią krovinio
svorį, kurį galima kelti krautuvu. Tačiau tokie veiksniai, kaip nestabilus
pagrindas, nelygi vietovė ar kroviniai su dideliu svorio centru, gali
sumažinti saugią darbinę apkrovą, kuri bus mažesnis už leidžiamą
keliamąją galią. Tokių sąlygų atveju operatorius privalo sumažinti
svorį, kad krautuvas išlaikytų pusiausvyrą.

Eksploatacijos būdai
•
•

Krovinį laikykite atrėmę į akumuliatoriaus skyrių. Akumuliatoriaus skyrius naudojamas kaip krovinio atrama, kuri suteikia kroviniui stabilumo.
Dirbkite tik su gerai sutvirtintais kroviniais. Nesutvirtinti kroviniai gali
lengvai pakrypti ir nukristi. NEDIRBKITE su kroviniu, kuris yra aukštesnis nei atrama, nebent jis yra sutvirtintas, kitaip laisvos dalys gali nukristi ant jūsų.

PASTABA: Kaip papildomą įrangą šia, krautuvui galite įsigyti krovinio
atramos pailginimus.
•

Kad būtų geresnis matomumas ir lengviau vairuoti, važiuokite ir eikite
šakes nukreipę į priekį. Krautuvą valdykite eidami bet kurioje valdymo
rankenos pusėje žiūrėdami važiavimo kryptimi. Kai krautuvu reikia privažiuoti arti sienos ar kitos kliūties arba įvažiuoti į liftą ar puspriekabę,
važiuokite šakes nukreipę į priekį. Nuokalnėse važiuokite krovinį ar
šakes nukreipę nuolydžio kryptimi.

17. Krautuvu darbus atlikite tik tose vietose, kurios yra tinkamos darbui su
krautuvu. Kai kuriose vietose yra pavojingų degių dujų, skysčių, dulkių,
pluošto dalelių ar kitų medžiagų. Krautuvams, skirtiems tokioms vietoms,
turi būti suteiktas specialus patvirtinimas. Šiose vietose turi būti nurodyta
kokio tipo patvirtinimo reikia, kad krautuvą būtų galima naudoti. Dėl specialios įrangos pakeitimų arba prastos priežiūros krautuvo patvirtinimas
gali būti panaikintas.
18. Vairuokite atsargiai, laikykitės eismo taisyklių ir visuomet kontroliuokite
savo krautuvą. Gerai susipažinkite su visais šiame eksploatacijos vadove
aprašytais saugaus vairavimo ir krovinių tvarkymo būdais.
19. Į liftus važiuokite atsargiai. Paskaičiuokite bendrą krautuvo ir krovinio svorį. Krovinio svoris yra nurodyta duomenų lentelėje.
•

Pasitikrinkite liftų keliamąją galią. Niekada neviršykite šio apkrovos
apribojimo.

•

Laukdami lifto sustokite bent 1 m atstumu, kampu į lifto duris.

•

Krautuvui įvažiuojant ar išvažiuojant lifte NEGALI BŪTI jokių žmonių.

•

Visiškai įvažiuokite ir krautuvą su kroviniu sustabdykite centre.

•

Į liftą važiuokite kroviniu pirmyn.

•

Prieš naudodamiesi liftu išjungę maitinimą įjunkite stovėjimo stabdį ir
nuleiskite krovinį.

Prieš pradėdami darbą patikrinkite
ĮSPĖJIMAS
Apžiūrėkite autokrautuvą ir patikrinkite sistemos veikimą dienos pradžioje ar pasikeitus pamainai. Apžiūrą ir patikrinimus atlikite prieš
pradėdami dirbti su autokrautuvu. Jei reikia remonto, ant valdymo
rankenos pakabinkite lentelę NEEKSPLOATUOTI. Krautuvu nedirbkite, kol problemos nebus pašalintos. Išimkite raktą.
Išsamias instrukcijas rasite Apžiūrų procedūrų dalyje skyriuje šio vadovo
skyriuje Priežiūra. Taip pat skaitykite Lentelė 12 apie veikimą ir valdymo
įtaisų aprašymą.

Patikrinimai naudojant jungiklį "OFF"
•

Alyvos nuotėkis ir alyvos lygis hidraulinės sistemos bake

•

Elektros jungtys ir akumuliatoriaus dėklo būklė

•

Ratų ir padangų būklė

•

Įspėjamosios etiketės ir eksploatacijos vadovas vietoje
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•

Šakių / kėlimo mechanizmo būklė

•

Akumuliatoriaus elektrolito lygis ir savitasis sunkis (nebūtina, jei naudojamas priežiūros nereikalaujantis akumuliatorius)

Patikrinimai naudojant jungiklį "ON"
ĮSPĖJIMAS
Prieš eksploataciją patikras atlikite vietoje, kurioje nėra kitų asmenų
ar įrangos. Būkite atsargūs.
Nuleiskite valdymo rankeną nejudindami greičio / krypties valdiklio. Pasukite raktinį jungiklį į padėtį ON (įjungta) ir patikrinkite, ar veikia:
•

Garso signalas

•

Kėlimo ir nuleidimo funkcijos

•

Greičio / krypties valdiklis

•

Važiavimo atbulomis funkcija

•

Stabdžiai

Eksploatavimo metodika
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nebūtų besimėtančių medžiagų, dėl
kurių krautuvo ratai galėtų slysti arba kitaip trukdyti krautuvo darbui.
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Pasirenkami darbo režimai
Operatorius gali rinktis iš trijų darbo režimų, kuriuos galima įjungti valdymo
rankena. Režimas pasirenkamas įjungiant arba raktelį nustačius į padėtį
ON (įjungta). Veikimo parametrai, kurie skiriasi: akceleracija ir stabdymas.
Hyster prekybos atstovas gali užprogramuoti tris operatoriaus pasirenkamus darbinius režimus.
Jei norite pasirinkti reikia darbinį režimą, atlikite tokius veiksmus:
1. 3 režimas yra numatytasis nustatymas, įjungiamas gamykloje.
2. Valdymo rankena turi būti visiškai pakelta, stabdžiai įjungti, raktelis
padėtyje OFF (išjungta), tada raktelį reikia pasukti į padėtį ON (įjungta).
3. Paspauskite ir palaikykite garsinio signalo mygtuką bei tuo pat metu
pasukite raktinį jungiklį į padėtį ON (įjungta).
4. Pasigirs garsinis signalas, tada garsinio signalo mygtuką atleiskite.
5. Spausdami kėlimo ar nuleidimo mygtukus perjunkite režimus.
6. Garsinis signalas perspės apie pasirinktą režimą. Vienas signalas atitinka 1 režimą, du – 2 režimą, o trys – 3 režimą.
7. Jei norite pradėti darbą krautuvu, valdymo rankeną nuleiskite. Pasirinktas darbinis režimas išsaugomas atmintyje.

Važiavimas
Greičiui ar krypčiai perjungti bei įprastiniam krautuvo sustabdymui naudojamas vienas valdiklis. Tai atliekama greičio / krypties valdikliu. Šis valdiklis yra su spyruokle, kuri jį grąžiną į padėtį OFF (išjungta). Valdikliu galima
naudotis bet kuria ranka. Pasukite valdiklį ta kryptimi, kuria norite važiuoti.

Eksploatacijos būdai
Pasukus valdiklį į didžiausio nustatymo padėtį nustatomas didžiausias
važiavimo greitis.
Jei norite pakeisti kryptį arba sustabdyti krautuvą (nesvarbu, koks krautuvo greitis), pasukite valdiklį priešinga kryptimi. Krautuvas sustoja, tada,
jei valdiklis negrąžinamas į padėtį OFF (išjungta), pradeda važiuoti priešinga kryptimi. Tai vadinama krypties pakeitimu. Krautuvą stabdykite
palaipsniui. Staigiai pradėti važiuoti ar stabdyti yra pavojinga ir nebūtina.

Vairavimas
Valdymo rankeną pakreipdami reikiama kryptimi pasukite krautuvą į
dešinę ar kairę. Įsitikinkite, kad pasukti pakaks vietos. Važiuojant atbuline
eiga (šakės nukreiptos pirmyn) sukant krautuvas judės į šoną. Šis judėjimas yra vadinamas uodegos posūkiu. Operatorius turi žinoti apie galo
poslinkį ir visada stebėti, kad galo poslinkio zonoje nebūtų jokių kliūčių.

1) Veikiant neutraliajam stabdymui stabdymo jėga per traukos variklį nukreipiama į varančiuosius ratus, todėl mašina stabdoma sustoja. Šis būdas
veikia grąžinus greičio / krypties valdiklį į padėtį OFF (išjungta). Kad krautuvas liktų stovėti, greičio / krypties valdiklis turi būti nustatytas į padėtį
OFF (išjungta).
2) Stabdymas keičiant kryptį – važiuojant greičio / krypties valdiklis pasukamas priešinga kryptimi, todėl mašina sustoja. Kad krautuvas liktų stovėti, grąžinkite greičio / krypties valdiklį į padėtį OFF (išjungta). Jei
valdiklio negrąžinsite į padėtį OFF (išjungta), krautuvas pradės važiuoti
priešinga kryptimi.
3) Stabdžiai įjungiami, kai valdymo rankena visiškai pakeliama ar nuleidžiama arba kai įvyksta traukos valdymo gedimas. Stabdžiai išjungiami
nuleidus valdymo rankeną į darbinę padėtį ir greičio / krypties valdikliu
pasirinkus kryptį. Žr. Piešinys 13.

Sukimas
Prieš sukdami į perėjimą krautuvą sulėtinkite. Kad būtų geras matomumas
ir patogu valdyti krautuvą, važiuokite priekine eiga (valdymo rankena priekyje). Kai šakės įeina į posūkį, valdymo rankeną pasukite. Norint įvažiuoti į
perėjimą operatorius turi būti įgudęs ir atidus. Krovinio ir apkraunamų ratų
vieta reikalauja iš operatoriaus atidžiai stebėti krautuvo judėjimą perėjimo,
lentynų stulpų ir kitų krovinių atžvilgiu. Kad vežant krovinį priekyje netektų
kirsti kampo, sukite plačiai ir stebėkite atstumus.

Stabdymas
Motorizuotus rankinius krautuvus galima sustabdyti trimis būdais: 1) neutraliuoju stabdymu, 2) keičiant važiavimo kryptį arba 3) grąžinant valdymo
rankeną į stabdžių įjungimo padėtį.
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Stabdymas
Krautuvą stabdykite palaipsniui. Staigiai pradėti važiuoti ar stabdyti yra
pavojinga ir nebūtina. Staigiai pradėjus važiuoti arba stabdyti valdymo
rankeną pakreipiant į vieną ar kitą pusę krautuvą veikia vertimo jėga, todėl
valdymo rankena gali svyruoti į šalis.

Darbas su kroviniu
ĮSPĖJIMAS
Būkite itin atsargūs dirbdami su kroviniais. Darbus atlikite tik su stabiliais kroviniais. Nekelkite nesutvirtintų krovinių aukščiau nei krovinio atrama. Būkite atsargūs ir keldami bei leisdami krovinį tai
darykite tolygiai, kad krovinys nenukristų.

ĮSPĖJIMAS
Pasitikrinkite, ar krovinys atitinka krautuvo keliamosios galios ribas.
Krautuvo keliamoji galia nurodyta ant duomenų lentelės.

A.
B.
C.

STANDŽIAI ĮJUNGTI
STABDŽIAI IŠJUNGTI – DARBINĖ PADĖTIS
STANDŽIAI ĮJUNGTI

Piešinys 13. Stabdžių padėtys
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•

Prie krovinio važiuokite iš lėto. Įsitikinkite, kad krautuvas ir šakės tinkamai sulygiuotos su kroviniu.

•

Įsitikinkite, kad šakės neišsikiša už krovinio, kad jomis nepažeistumėte
arba neapverstumėte kito krovinio.

•

Įsitikinkite, kad krovinys atsirėmė į akumuliatoriaus skyrių ar krovinio
atramą.

•

Išskyrus siauras vietas, važiuokite šakėmis į priekį.

•

Visada žiūrėkite važiavimo kryptimi. Stebėkite atstumus, saugokitės
lentynų ir kitų kliūčių. Jei nematote, nevažiuokite.

Eksploatacijos būdai
•

Staigiai nepradėkite važiuoti ar stabdyti.

•

Sukdami važiuokite lėtai.

•

Būkite ypač atsargūs, kai važiuojate įkalne – važiuokite lėtai ir statmenai bei nesukite.

tyto laiko tarpo, per kurį krautuve nebus operatoriaus arba nebus atliktas
joks veiksmas.

ĮSPĖJIMAS
Jei krautuve įrengtos šakės, skirtos dviem padėklams, įsitikinkite,
kad antrasis padėklas būtų atsirėmęs į pirmąjį. Šakių gale esantis
padėklas turi būti padėtas tinkamai, kad keliant nebūtų sugadintas
padėklas.
•

Krovinį atvežus į reikiamą vietą atsargiai jį nuleiskite. Aplink krovinį
stenkitės išlaikyti vienodą atstumą. Lėtai traukite šakes iš padėklo ir
nuimkite nuo jų krovinį.

•

Stenkitės nesužaloti ir nepajudinti gretimų krovinių.

Telemetrija
NAUDOTOJO VADOVAS
Šiuose krautuvuose gali būti įrengta belaidė parko valdymo
sistema (telemetrija, papildoma įranga). Jei krautuve įrengtas RF-ID skaitytuvas arba valdymo ekranas, šie įtaisai bus
suaktyvinti. Kai ant krautuvo pritvirtintas nurodytas lipdukas,
būtina nuskaityti RF-ID kortelę.
Sistema palaiko dviejų lygių RF-ID korteles.
Operatoriaus kortelė
Ši kortelė suteikia ribotą prieigą prie krautuvo. Jei krautuve įdiegta operatoriaus aptikimo funkcija, šio lygmens kortelė išjungs krautuvą po nusta-
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Techninės priežiūros kortelė
Techninės priežiūros kortelės funkcijos:
•

•

•

Techninės priežiūros kortelė leidžia atrakinti krautuvą po to, kai buvo
suaktyvintas techninės priežiūros užraktas.
Pavyzdžiui, jei operatoriui nepavyko sėkmingai atlikti visų kontrolinio
veiksmų sąrašo punktų, dėl ko krautuvo nebus galima naudoti, tai nuskaičius šią kortelę krautuvas vėl bus perjungtas į techninės priežiūros
režimą.
Jeigu įstatyta techninės priežiūros kortelė, krautuvas neišsijungs po
nustatyto laiko, per kurį krautuve nėra operatoriaus arba neatliekamas
joks veiksmas.
Be to, norint įjungti krautuvą, nereikės slinkti per kontrolinį sąrašą.
Techninės priežiūros kortelės reikia, kai programuojami krautuvo CANbus įtaisai. Ši kortelė neleidžia išjungti krautuvo, kol vyksta programavimo ciklas.

Jei krautuve įdiegtas nurodytas ekranas, stebėjimo sistema pareikalaus
užpildyti kontrolinį sąrašą.

1.

Ekranas

2.

Žalias mygtukas

Apie kontrolinių veiksmų sąrašą skaitykite sk. „Kontrolinis sąrašas“ (jei
įdiegta).
ĮJUNGIMAS (AKTYVINIMAS)
Pasukite raktą į padėtį ON (įjungta) ir tęskite aktyvinimą. Jei raktas yra
padėtyje ON (įjungta), jį reikia perjungti į padėtį OFF (išjungta) ir vėl į ON
(įjungta). Ant šių krautuvų yra tokie lipdukai:

KOPIJA
LIETUVIŠKAI
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Kad galėtumėte dirbti krautuvu:

Išjungimas atliekamas įvykdžius vieną tokiau nurodytų sąlygų.

1.

Operatoriaus lygio RF-ID kortelė:

2.
3.

Nustatykite užvedimo raktelį į padėtį OFF (išjungta), tada grąžinkite į
ON (įjungta).
Perbraukite ID kortele.
Kai pasigirs garso signalas, galite pradėti darbą krautuvu.

RF-ID KORTELĖS NUSKAITYMAS (JEI ĮDIEGTA)
Jei krautuve įrengtas ekranas, vykdykite nurodymus ekrane.

•
•
•
•
•

Baigėsi krautuvo suaktyvinimo laikas.
Raktelis pasuktas į padėtį OFF (išjungta).
Krautuvas paliktas be priežiūros (ne visuose krautuvų modeliuose).
Krautuvas neveikia.
Krautuvas ilgai nejuda ar juo neatliekamas joks kėlimo veiksmas.

KORTELIŲ SKAITYTUVAS (PAPILDOMA PARINKTIS)
1.
2.
•
•
•

Patikrinkite, ar yra šis lipdukas
Perbraukite ID kortele virš lipduko.
1 ilgas pyptelėjimas – kortelė priimta
3 ilgi pyptelėjimai – kortelė atmesta
2 trumpi pyptelėjimai – krautuve veikia techninės priežiūros užraktas

KONTROLINIS SĄRAŠAS (JEIGU YRA)
1.
2.
•
•
•
•

Jei krautuve įrengtas ekranas, būtina atlikti visus kontrolinio sąrašo
veiksmus: vykdykite nurodymus ekrane.
Išsamus kontrolinių veiksmų, kuriuos reikia atlikti prieš įjungiant
krautuvą, sąrašas.
Įjunkite krautuvą.
Atlikite visus išsamaus kontrolinių veiksmų sąrašo veiksmus: vykdykite
nurodymus ekrane.
Atsakydami į kontrolinio veiksmų sąrašo klausimus naudokitės žaliais
mygtukais ekrano apačioje.
Šiuo metu galima naudotis krautuvu.

IŠJUNGIMAS
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Techninės priežiūros lygio RF-ID kortelė:

•

• Raktelis nustatytas į padėtį ON (įjungta), tada į OFF (išjungta).
PASTABA: Jeigu raktelis niekada nebus įjungtas ir išjungtas, techninės
priežiūros kortelė liks prijungta neapibrėžtą laiką.

•
•

INFORMACIJA APIE ZIRZEKLĮ
Aktyvinimo kortelių skaitytuvu metu
•
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Aktyvinimas: ilgas pyptelėjimas.

Patvirtintas kortelės nuskaitymas, krautuvas parengtas įjungti: vienas
ilgas pyptelėjimas.
RF-ID kortelės nuskaitymas atmestas: 3 trumpi pyptelėjimai.
Techninės priežiūros užrakto kortelė nuskaitoma: 2 trumpi signalai.

Išjungiant
•
•

Trumpiau nei 30 sekundžių: trumpas zirzimas, girdimas kas 5 sekundes.
Trumpiau nei 10 sekundžių: trumpas zirzimas, girdimas kas sekundę.

Priežiūros

Priežiūros
Kaip perkelti neveikiantį autokrautuvą
Šis krautuvas paprastai nėra velkamas. Jei nebeveikia traukos sistema,
esant galimybei reikiamus remonto darbus atlikite vietoje. Jei krautuvą reikia vilkti, BŪTINA išjungti stabdžius – žr. priežiūros vadovą.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nevežkite išjungto krautuvo, nebent krautuvą BŪTINA perkelti. Krautuvo, kuris naudojamas išjungtam krautuvui perkelti, keliamoji galia TURI atitikti arba būti didesnė už išjungto krautuvo svorį.
Galia turi atitikti krūvio centrą, lygų pusei išjungto krautuvo pločio.
Išjungto krautuvo apytikslis svoris nurodytas duomenų lentelėje.
Krautuvo šakės turi išsitiesti pilnu neveikiančio krautuvo pločiu.
Išjungto krautuvo svorio centras turi būti ant šakių; atsargiai, kad
nepažeistumėte apatinės krautuvo dalies. Pakreipkite stiebą atgal ir
važiuokite iš lėto.

ĮSPĖJIMAS
Velkant įsitikinkite, kad aplink krautuvų nėra pašalinių asmenų,
išskyrus operatorius. Vilkimo krautuvas ir išjungtas krautuvas velkant gali sužaloti.

ĮSPĖJIMAS
Kad nesusižalotumėte būkite ypač atsargūs, kai krautuvas velkamas
esant šioms sąlygoms:
1.

Netinamai veikia stabdžiai.

2.

Tinkamai neveikia vairaratis.

3.

Pažeista padanga.

4.

Blogos tempimo sąlygos.

ĮSPĖJIMAS
Krautuvo niekada nevežkite didesniu nei pėsčiojo greičiu. Esant
didesniam greičiui vairuoti gali būti sunku, o variklis gali būti sugadintas. Visada važiuokite tolygiai nepradėdami važiuoti staiga.
Prieš krautuvui pajudant reikia išjungti elektrinius stabdžius. Jei nepakanka akumuliatoriaus įkrovos, valdymo rankeną nustačius į darbinę
padėtį elektriniai stabdžiai nebus išjungti. Krautuvui valdyti, kai jis velkamas, naudokite valdymo svirtį. Vairuodami viena ranka eikite šalia krautuvo. NEIKITE ar nestovėkite tarp velkančios mašinos ir krautuvo.

ĮSPĖJIMAS
Kol nebus atliktas remontas, ant valdymo rankenos laikykite pakabintą kortelę – NEEKSPLOATUOTI. Išimkite raktą.

Kaip pastatyti autokrautuvą ant blokų
ĮSPĖJIMAS
Jei pagrindas yra netvirtas, nelygus ar nehorizontalus, krautuvo
nedėkite ant trinkų. Patikrinkite, kad krautuvui atremti naudojami
blokai būtų tvirti ir ištisiniai. Prie priekinių ir galinių padangų padėkite trinkas ant pagrindo, kad krautuvas nepajudėtų.
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Priežiūros
ĮSPĖJIMAS
Krautuvo nekelkite prikabindami kraną už vietų, kurios gali būti
sugadintos. Kai kurie taškai nėra tinkami ir gali neatlaikyti krautuvo
svorio. Taip galite sugadinti krautuvą arba jis gali nukristi ir sunkiai
sužaloti. Grandines ar diržus prikabinkite prie atraminės krautuvo
rėmo konstrukcijos.

ĮSPĖJIMAS
Šakių niekada nekelkite aukščiau nei to reikia apkrovos ratams
pakeisti. Visada abejas šakes kelkite vienu metu. Jei šakes pakelsite
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per aukštai arba nevienodai, krautuvas gali apvirsti ir sužaloti, sugadinti gaminį ar turtą.
Jei reikia pakelti šakes ar variklio skyriaus mechanizmą, naudokite kraną
ar keltuvą. Po šakėmis padėkite trinkas ar paremkite variklio skyriaus
mechanizmo kraštus. Įsitikinkite, kad kėlimo įrenginio keliamoji galia
sudaro bent du trečdalius (2/3) bendros krautuvo ir akumuliatoriaus svorio, kuris nurodomas duomenų lentelėje. Žr. Piešinys 14.

Priežiūros

Piešinys 14. Autokrautuvo pastatymas ant blokų
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Priežiūros
Krautuvo transportavimas – bendrieji
nurodymai
Dėl pramoninių krautuvų transportavimo keliais ar geležinkeliu būtina
patikrinti leistinus krovinių gabenimo aspektus, atsižvelgiant į didžiausius
profilio matmenis ir leistiną svorį. Jei krautuvo matmenys viršija šias ribas,
krautuvą būtina išardyti, nuimant dalis, kurios viršija leistinus matmenis.
Dėl informacijos, kaip tai atlikti, kreipkitės į Hyster prekybos atstovą.
Norėdami transportuoti krautuvą be specialaus konteinerio būtina tvirtai
pritvirtinti krautuvą prie transporto priemonės.
Jei krautuvas veikiamas oro sąlygų, jį būtina apsaugoti nuo atmosferos
veiksnių.
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ĮSPĖJIMAS
Krautuvo užkėlimui ir nukėlimui nuo važiuoklės būtina naudoti atitinkamas geros būklės kėlimo sistemas su tinkama apkrova. Jei norite
sužinoti krautuvo svorį, žr. duomenų lentelę.
Naudokite toliau nurodytus įrankius ir įrangą. Jokiu būdu neimprovizuokite
manevrų, kurie nėra patvirtinti įgalioto ar specialaus personalo. Pastatant
krautuvą, operatorius negali palikti krautuvo tokiomis sąlygomis, kurios
esant gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas. Žr. Piešinys 15.

Priežiūros
Krautuvo tvirtinimas ruošiantis jį kelti
Krautuvo iškėlimas

Piešinys 15. Įranga ir įrankiai
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Priežiūros
Procedūra

Nuimkite nuo krautuvo apsaugines medžiagas.
Prikabinkite dvigubą kėlimo diržą prie tiltinio krano. Žr. Piešinys 16.

ĮSPĖJIMAS
Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad dėvite tinkamus apsauginius
rūbus.
Krautuvu, kuris atitinka keliamosios galios reikalavimus, paimkite padėklą,
pakelkite jį ir tiltiniu kranu perkelkite į saugią vietą, toliau nuo transportavimo vietos, kurioje yra kitų mašinų ar žmonių.
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Prikabinkite du kėlimo diržų kablius prie dviejų šoninių rėmo skylių, skirtų
kėlimui. Žr. Piešinys 16.

Priežiūros
A.
B.

KĖLIMO KABLIO VIETA
ŠONINĖS SKYLĖS VIETA

Piešinys 16. Krautuvo kėlimas
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Priežiūros tvarkaraštis
ĮSPĖJIMAS

Patikrinkite žemiau aprašytas dalis:

Įsitikinkite, kad tiltinis kranas yra vertikalioje padėtyje virš krautuvo,
kurį reikės kelti.

•

Patikrinkite krautuvą ir įsitikinkite, kad nėra apgadinimų ir netrūksta
dalių.

Lėtai pakelkite krautuvą ir atsargiai pastatykite ant žemės.

•

Įsitikinkite, kad įstačius raktą ir pasukus į padėtį „1“, krautuvas veikia.

Norėdami pakrauti arba iškrauti krovinį iš krautuvo galite naudoti kėlimo
platformą su tinkama leistina apkrova.

•

Patikrinkite, ar veikia garso signalas ir prietaisai.

•

Patikrinkite, kaip veikia avarinis stabdys.

Krautuvo parengimas po transportavimo

•

Patikrinkite, ar šakės nusileidžia ir pakyla.

•

Patikrinkite platformos atidarymo ir uždarymo funkcijas.

•

Patikrinkite šoniniu apsaugų atidarymo ir uždarymo funkcijas.

•

Įsitikinkite, kad judinant droselius krautuvas juda.

•

Patikrinkite, ar vairalazdė veikia taip, kaip turėtų.

•

Nuvažiavę trumpą atstumą, pabandykite stabdyti krautuvą, kad patikrintumėte stabdžių efektyvumą.

•

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį (akumuliatoriaus įkrovos indikatorių).

•

Patikrinkite akumuliatoriaus lizdo ir kištuko vientisumą.

ĮSPĖJIMAS
Apie bet kokį krautuvo apgadinimą ar netinkamą veikimą reikia
nedelsiant pranešti įgaliotam atstovui. Niekada neleiskite krautuvo,
jei jis yra apgadintas arba sugedęs. Krautuvai gali būti eksploatuojami tik tuo atveju, jei yra tinkamos būklės.
Jei taisyti atlikti remonto darbus, ant valdymo rankenos pakabinkite
lentelė su užrašu NEEKSPLOATUOTI. Išimkite raktą iš raktinio jungiklio.
Po transportavimo krautuvas turi būti parengtas veikti, kad būtų galima
užtikrinti jo teisingą veikimą.
Prieš pradedami eksploatuoti krautuvą prijunkite akumuliatoriaus kištuką.
Jei krautuvas išmontuotas transportavimui kreipkitės į Hyster techninės
priežiūros centrą.
Priežiūros tvarkaraštis
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Priežiūros tvarkaraštis

Piešinys 17. Techninės priežiūros vietos
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Priežiūros tvarkaraštis

Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17)
Detalė nr.
9

Detalė

8 val./
1 d.

3000 val./
36 mėn.

Važiuoklė
Patikrinkite, ar gerai priveržti varžtai ir veržlės

5

1000 val./
12 mėn.
•

Patikrinkite suvirinimo siūles

•

Bendras valymas

•

Traukos / stabdymo sistema
Patikrinkite dinaminių stabdžių veikimą

█

•

Patikrinkite stabdymo atbuline eiga veikimą

█

•

Patikrinkite įprastinio stabdymo veikimą

█

•

Patikrinkite avarinio stabdymo veikimą

█

•

Patikrinkite stabdžių trinkelių susidėvėjimą
Bendras valymas

4

•
•

█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17) (tęsimas)
Detalė nr.
6

Detalė

8 val./
1 d.

1000 val./
12 mėn.

Patikrinimas, ar nėra nutekėjimų

█

•

Patikrinkite hidraulines funkcijas

█

•

Hidraulinė sistema

Patikrinkite alyvos lygį bakelyje

•

Bendras valymas
Patikrinkite lanksčiųjų vamzdelių būklę

14

3000 val./
36 mėn.

•
•

5

Alyvos keitimas

X

Pakeiskite alyvos filtrą

X

Varikliai
Patikrinkite variklio izoliacinį sluoksnį

•

Patikrinkite laidų sujungimus

•

Patikrinkite fiksuojančios veržlės būklę

•

Patikrinkite guolių triukšmą

•

Bendras valymas

•

█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17) (tęsimas)
Detalė nr.
7

Detalė

1000 val./
12 mėn.

█

•

3000 val./
36 mėn.

Reduktorius
Patikrinkite, ar neteka alyva
Patikrinkite, reduktoriaus triukšmą

•

Bendras valymas

•

Pakeiskite reduktoriaus alyvą
10

8 val./
1 d.

(7)

Ratai ir padangos
Patikrinkite varančiojo rato būklę ir susidėvėjimą(4)
Patikrinkite apkrovos ratų būklę ir susidėvėjimą
Patikrinkite atsparos ratų būklę ir susidėvėjimą

(4)

(4)

Patikrinkite atsparos ratų švytuoklinės atramos būklę(4)

█

•

█

•

█

•

█

•

Patikrinkite apkrovos ratų ir atsparos ratų guolius(4)

•

Patikrinkite, ar priveržtos varančiojo rato tvirtinimo veržlės

•

Patikrinkite, ar priveržtos atsparos ratų tvirtinimo veržlės

•

█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17) (tęsimas)
Detalė nr.
11

Detalė

8 val./
1 d.

1000 val./
12 mėn.

Šakių rėmas
Patikrinkite šakių būklę

█

•

Bendras valymas
8

•

Sujungimai
Patikrinkite sujungimų būklę

12

2

3000 val./
36 mėn.

•

Tepimo taškai
MDU krumpliaračių tepimas

•

Kaiščių, tvirtinimo strypų, svirčių tepimas

•

Vairalazdė
Patikrinkite vairalazdės būklę ir veikimą
Patikrinkite pneumatinės spyruoklės veikimą

█
•

█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17) (tęsimas)
Detalė nr.
3

4

Detalė

8 val./
1 d.

1000 val./
12 mėn.

3000 val./
36 mėn.

Valdikliai
Patikrinkite pilvo jungiklio veikimą

█

Patikrinkite garsinio signalo mygtuko veikimą

█

Patikrinkite sraigės mygtuko veikimą

█

Elektroninė sistema
Patikrinkite akumuliatoriaus kištuko / lizdo būklę

█

Patikrinkite elektrinių jungčių būklę

•

Patikrinkite elektros laidų būklę

•

Patikrinkite jutiklių veikimą

•

Bendras valymas

•

█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17) (tęsimas)
Detalė nr.
1

Detalė

8 val./
1 d.

1000 val./
12 mėn.

Patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį

█

•

Patikrinkite, ar nėra skysčių nuotėkio

█

•

Akumuliatorius

Patikrinkite akumuliatoriaus elektrolito tankį
Patikrinkite elektrolito lygį

13

3000 val./
36 mėn.

•
•

(7)

Patikrinkite akumuliatoriaus izoliacinį sluoksnį

•

Bendras valymas

•

Lipdukai
Patikrinkite etiketes ir lipdukus

█

1

Norėdami atlikti šiuos patikros ir techninės priežiūros darbus perskaitykite instrukcijas skyriuje „Techninė priežiūra“.

2

Norėdami atlikti šiuos patikros ir techninės priežiūros darbus kreipkitės į Hyster techninės priežiūros centrą.

3

Norėdami atlikti šiuos keitimo darbus, kreipkitės į Hyster techninės priežiūros centrą.

4

Prireikus pakeiskite.

█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 13. Priežiūros tvarkaraštis (žiūrėkite Piešinys 17) (tęsimas)
Detalė nr.
5

Detalė

8 val./
1 d.

3000 val./
36 mėn.

Pakeiskite šiais atvejais:

•

pakeitus vamzdžio jungtį;

•

esant pažeidimui, įpjovimui ar įbrėžimui išoriniame sluoksnyje;

•

sustandėjus arba sukietėjus žarnai, atsiradus nudegimams ar įtrūkimams dėl karščio poveikio;

•

atsiradus įtrūkimams, pažeidimams ar korozijai sujungime;

•

atsiradus nuotėkiui išilgai žarnos arba sujungimo movos vietoje;

•

atsiradus nuolatiniam įlinkimui, suspaudimui, priplojimui arba susukimui žarnoje;

•

atsiradus iškilimams, suminkštėjus ar susidėvėjus išoriniam sluoksniui.

6

1000 val./
12 mėn.

Įpilkite, jei elektrolito lygis nukrenta iki 5–10 mm (0,19–0,39 in.) nuo aptaškymo apsaugos.

7

Keisti nebūtina, ilgai naudojama alyva.

Vėsiuose sandėliuose eksploatuojamus krautuvus būtina sutepti kas 500 val. ar net dažniau, jei krautuvas naudojamas labai intensyviai.
█ - Patikras ir techninės priežiūros darbus turi atlikti už krautuvo priežiūrą atsakingas operatorius arba už krautuvo techninę priežiūrą atsakingas asmuo.1
• - Patikros ir techninės priežiūros darbai, kuriuos turėtų atlikti krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.2
X Dalių keitimą turėtų atlikti tik krautuvo gamintojo įgaliotas technikas.3
PASTABA. Elektrinėms dalims valyti niekada nenaudokite garų.
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Priežiūros tvarkaraštis
Lentelė 14. Tepimo lentelė
Naudojimas

Standartas

ALYVA
, skirta
HIDRAULINEI GRANDINEI

X

ALYVA
, skirta
REDUKTORIUI

X

TEPALAS
, skirtas
MDU KRUMPLIARAČIAMS

X

TEPALAS
, skirtas
KAIŠČIAMS, TVIRTINIMO STRYPAMS, SVIRTIMS

X

AKUMULIATORIAUS GNYBTŲ
izoliacija

Šaldymo sandėlis Tipas
SHELL TELLUS S2 VX 46
X

SHELL AEROSHELL FLUID 41
SHELL SPIRAX

X

SHELL SPIRAX

X

SHELL ADVANCE TEFLON CHAIN

SHELL ALBIDA GREASE EP2
X

AEROSHELL GREASE 6
Grynas vazelinas
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Priežiūra

Apžiūros ir techninės priežiūros procedūros
Šiame skyriuje pateikiamos patikrų ir techninės apžiūros bei priežiūros
instrukcijos. Patikros ir techninės apžiūros yra atliekamos tikrinant krautuvą kasdien ir kaskart praėjus aštuonioms darbo valandoms. Techninės
priežiūros tvarkaraštis yra sudarytas remiantis krautuvu, kuris naudojamas įprastai. Dirbant neįprastomis ar sudėtingomis sąlygomis rekomenduojamus laikotarpius, nurodytus Techninės priežiūros tvarkaraštyje,
reikia trumpinti.

ĮSPĖJIMAS
Šalinant tepalus ir skysčius reikia atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos taisykles.

Hidraulinė sistema

Hyster prekybos atstovas turi reikiamas patalpas ir kvalifikuotų darbuotojų, kurie gali atlikti visus reikiamus krautuvo techninės priežiūros darbus.
Reguliari tikrinimo, sutepimo ir priežiūros programa padės jūsų krautuvui
dirbti efektyviau ir ilgiau. Techninės priežiūros vadovą, kuris bus naudingas savarankiškai techninę priežiūrą atliekantiems naudotojams, galima
gauti iš Hyster prekybos atstovo.

Patikrinkite, ar alyvos temperatūra nėra žemesnė nei 32 °C. Šakes būtinai
visiškai nuleiskite. Hidraulinės sistemos bakelyje yra nurodyta maksimalaus skysčio lygio žymą. Hidraulinės sistemos bakelyje esančio skysčio
lygis matomas per bakelio sieneles. Neperpildykite. Jei alyvos per daug, ji
ištekės per alsuoklį. Pripildę būtinai gerai užveržkite alsuoklio dangtelį,
kad alyva neištekėtų. Patikrinkite, ar hidraulinė sistema yra sandari, ar ji
nėra pažeista ir ar nėra atsilaisvinusių dalių.

Krautuvą pastatykite ant lygaus paviršiaus. Nuleiskite šakes, atjunkite
akumuliatorių ir nuimkite dangtį. Patikrinkite, ar niekas nevarva ir ar nėra
ko nors neįprasto. Išvalykite išsipylusius tepalus.

Darbinė hidraulinės alyvos temperatūra yra 32–72 °C.

ĮSPĖJIMAS
Prieš nuimdami dangtį atjunkite akumuliatorių.

ĮSPĖJIMAS
NEDIRBKITE su autokrautuvu, kurį reikia taisyti. Nedelsdami praneškite, kad jį reikia taisyti. Jei taisyti atlikti remonto darbus, ant valdymo rankenos pakabinkite lentelė su užrašu NEEKSPLOATUOTI.
Išimkite raktą iš raktinio jungiklio.
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ĮSPĖJIMAS
PASTABA: Alsuoklio dangtelio vieta krautuve gali skirtis nuo parodytos
iliustracijoje, tačiau atliekami veiksmai išlieka tokia patys. Žr. Piešinys 18.

Priežiūra
PASTABA: Šioje hidraulinėje sistemoje nėra filtro. Siurblio įleidimo angoje
yra tinklelis. Šį tinklelį reikia išvalyti kaskart, kai bakelis išimamas remontui.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nenaudokite siurblio, kai hidraulinėje sistemoje nėra alyvos.
Jei hidraulinis siurblys veiks be alyvos, jis gali sugesti.

ĮSPĖJIMAS
Norėdami patikrinti, ar hidraulinė sistema sandari, NEDĖKITE rankų
ant slėginių hidraulinės sistemos žarnų. Hidraulinis tepalas gali būti
įpurkštas į kėbulą slėgiu. Nuvalykite išsiliejusią alyvą nuo grindų.

Kėlimo mechanizmas
1. Iš lėto kelkite šakes be krovinio. Patikrinkite, ar viskas veikia sklandžiai
ir nėra jokių mechaninių trukdžių. Mechaninių trukdžių gali atsirasti pažeidus jungtį ar jai susidėvėjus.
2. Patikrinkite, ar nesugadinti ar nesusidėvėję jungties įvorės ar velenai.
3. Patikrinkite, nėra iškritusių ar atsilaisvinusių veleno kaiščių.
1.
2.

ALSUOKLIO DANGTELIS
HIDRAULINĖS ALYVOS BAKAS

Piešinys 18. Patikrinkite ir pripildykite hidraulinės sistemos bakelį

4. Patikrinkite, ar nesusidėvėję, nesugadinti apkrovos ratai ir atraminiai
guoliai, velenai ir veleno kaiščiai bei ar juose netrūksta detalių.

Valdikliai
Patikrinkite, ar visi valdikliai veikia, kaip aprašyta skyriuje Lentelė 12.

ĮSPĖJIMAS
Saugokite, kad pilant alyvą į hidraulinę sistemą nepatektų nešvarumai.
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Priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Jei kuri nors funkcija neveikia arba veikia netinkamai, nedelsdami
praneškite apie gedimą. NEDIRBKITE krautuvu, kol problema nebus
pašalinta. Ant valdymo rankenos užkabinkite kortelę su užrašu
NEEKSPLOATUOTI. Išimkite raktelį ir atjunkite akumuliatorių.

ĮSPĖJIMAS
Vietoje, kurioje nėra pašalinių žmonių ar įrangos, atlikite toliau nurodytus patikros darbus
1. Patikrinkite raktinio jungiklio veikimą. Jei raktelis yra nustatytas į
padėtį OFF (išjungta), jokios funkcijos turi neveikti, išskyrus vairavimą ir
stabdžius. Raktelį pasukite į padėtį ON(įjungta). Išjunkite stabdžius. Garsinis signalas, hidraulinė sistema ir traukos sistema turi neveikti.
Jei krautuve yra sumontuotas papildomai užsakomas ekranas, patikrinkite
įjungimo eigą ir gedimo lemputę. Raktelį pasukite į padėtį ON. Pasibaigus
įjungimo procesui akumuliatoriaus įkrovos indikatoriaus lemputės turi degti
žaliai. Jei įvyksta gedimas, gedimo lemputė pradeda mirksėti raudonai, o
LCD ekrane rodoma AL su gedimo simboliu (veržliarakčiu).
2. Patikrinkite stabdžių jutiklio veikimą. Atleiskite valdymo rankeną ir
leiskite jai grįžti į vertikalią padėtį. Pajudinkite greičio / krypties valdiklį
nelenkdami žemyn valdymo rankenos. Traukos sistema turi neveikti.
3. Patikrinkite greičio / krypties valdiklio veikimą. Palenkite valdymo
rankeną žemyn, kad būtų išjungti stabdžiai. Iš lėto sukite greičio / krypties
valdiklį. Krautuvas turi iš lėto pradėti važiuoti. Pasukite valdiklį priešinga
kryptimi. Krautuvas turi iš lėto sustoti ir pakeisti važiavimo kryptį. Atleidus
valdiklį jis turi sugrįžti į padėtį OFF (išjungta).

4. Patikrinkite kėlimo ir nuleidimo funkcijų veikimą. Paspauskite kėlimo
mygtuką, tada paspauskite nuleidimo mygtuką. Patikrinkite, ar šakės
keliamas ir nuleidžiamos.
5. Patikrinkite traukos atbulinės eigos funkcijos veikimą. Lėtai pasukite
greičio / krypties valdiklį, kad iš lėto pradėtumėte judėti valdymo rankenos
kryptimi. Nekeisdami greičio / krypties valdiklio padėties paspauskite pilvo
jungiklį. Krautuvas turi sustoti, tada pradėti važiuoti priešinga kryptimi, be
to, turi pasigirsti garsinis signalas. Kai krautuvas pakeičia važiavimo kryptį
ir važiuoja su į priekį nukreipta valdymo rankena, neatleisdami greičio /
krypties valdiklio atleiskite pilvo jungiklį. Krautuvas turi nustoti važiuoti
valdymo rankenos kryptimi. (Kai paspaudžiamas pilvo jungiklis, traukos
variklis nevarys krautuvo pirmyn valdymo rankenos kryptimi.) Krypties valdymą galima atkurti pasukus greičio / krypties valdiklį į padėtį OFF
(išjungta) arba valdymo rankeną pakreipus į stabdžių įjungimo padėtį.
6. Patikrinkite vairavimo funkciją. Pakreipkite valdymo rankeną į dešinę ir
kairę. Patikrinkite, ar vairuojami (varantieji) ratai juda ta para kryptimi. Vairuoti bus sunkiau, jei krautuvas stovės.
7. Patikrinkite, mažo greičio mygtuko veikimą. Nustatykite valdymo rankeną į vertikalią padėtį. Paspauskite ir palaikykite mažo greičio mygtuką ir
tuo pat metu pasukite greičio / krypties valdiklį. Krautuvas turėtų važiuoti
vos 1,6 km/h greičiu. Nuleidus valdymo ranką mažas greitis bus išlaikytas
tol, kol nebus atleistas mažo greičio mygtukas. Norint vėl įjungti mažo
greičio režimą valdymo rankeną reikia grąžinti į vertikalią padėtį.

Klaviatūra
Pagrindinės funkcijos
1.
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Dirbant krautuvu, klaviatūros ekrane pateikiami klaidų pranešimai,
naudotojo patvirtinimo ir ID kodai.

Priežiūra
2.

Norėdami įjungti krautuvą ir klaviatūrą, pakelkite avarinio stabdymo
mygtuką. Žr. Piešinys 19.

3.

Slaptažodžius sudaro 5 skaitmenys Norėdami pašalinti netinkamą
skaičių, paspauskite „*“ mygtuką. Norėdami patvirtinti slaptažodį,
paspauskite „#“ mygtuką.
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Priežiūra

Piešinys 19. Klaviatūra
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Priežiūra
Veiksmas

Veiksmas

Pakelkite avarinio stabdymo mygtuką

Krautuvo ir avarinio stabdymo mygtuko įjungimas.

Rodoma įjungus

FIRMWARE (programinė įranga)
v. 0.20

Rodoma praėjus 2 sekundėms po įjungimo ENTER PIN CODE (įveskite PIN kodą)
Naudokite skaičių klavišus.

PASSWORD (slaptažodis)
+----
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Priežiūra
Eksploatavimo režimas
Naudotojo režimas
Veiksmas

Veiksmas

Norėdami įjungti, įveskite galiojantį VARTOTOJO slaptažodį

CODE OK (kodas teisingas)

Neteisingas VARTOTOJO slaptažodis

ACCESS

RUN XXX (vartotojo skaičius)
DENIED (prieiga draudžiama)
Įveskite ne daugiau nei 5 skaitmenis

INVALID
CODE (neteisingas kodas)

Tokiu atveju, jei prisijungti bandys antras vartotojas, nebus galima redaguoti būsenos. RUN ON (paleisti)
RUN XXX (pirmojo vartotojo skaičius)
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Priežiūra
Ratai ir padangos
Patikrinkite, ar varančiojo rato padangoje, ratuke ir apkrovos ratuose nėra
pašalinių daiktų, įpjovų ir įplyšimų. Pašalinkite visus pašalinius daiktus ir
sulyginkite visus įpjovimus bei įplyšimus, kad pažeidimai nedidėtų. Žr.
Piešinys 20.

— Varantieji ratai: 226 mm (8,9 in.)
— Apkrovos ratai: 70 mm (2,8 in.)
— Ratukai: 90 mm (3,5 in.)
Apkrovos ratų susidėvėjimas turi būti vienodas.

Elektros sistema ir akumuliatorius
ĮSPĖJIMAS
Dėl sugadintų elektros jungčių, pažeistų laidų ar kabelių ir tekančių
skysčių ar korozijos akumuliatoriaus skyriuje elektriniai krautuvo
valdikliai gali veikti netinkamai.

ĮSPĖJIMAS
Elektrolite esanti rūgštis gali sužaloti. Jei išsiliejo elektrolitas,
nuplaukite jį vandeniu bei neutralizuokite rūgštį sodos ir vandens tirpalu (1,19 kg kepimo sodos 10 l vandens). Rūgščiai patekus į akis
plaukite jas vandeniu. Kreipkitės į gydytoją, kad apžiūrėtų akis.

ĮSPĖJIMAS
Akumuliatoriai generuoja sprogstamuosius dūmus. Dangtelių angos
turi būti švarios. Akumuliatoriaus skyrių saugokite nuo kibirkščių ar
atviros liepsnos. Akumuliatoriaus jungtimis nedarykite kibirkščių.
Prieš atlikdami techninę apžiūrą, atjunkite akumuliatorių.
1.
2.

PAŠALINKITE VINIS, STIKLUS IR METALĄ
SULYGINKITE KRAŠTUS

Piešinys 20. Padangos

ĮSPĖJIMAS
DRAUDŽIAMA ant akumuliatoriaus dėti įrankius.

Ratų skersmuo neturi būti mažesnis nei toliau nurodytos reikšmės:
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Priežiūra
Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių ar sulūžusių elektros jungčių ir pažeistų
laidų ar kabelių. Atidžiai apžiūrėkite akumuliatoriaus korpusą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas ir ar iš jo neteka skystis. Kreipkitės į akumuliatoriaus pardavėją, kad jis suremontuotų akumuliatoriaus ar laidų
pažeidimus.
Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus korpusas, viršutinis dangtis ir vieta
aplink akumuliatorių būtų švari ir nudažyta. Vandens ir sodos tirpalu
nuplaukite akumuliatorių ir akumuliatoriaus skyrių (1,19 kg kepimo sodos
10 l vandens). Akumuliatoriaus viršutinė dalis turi būti švari, sausa ir nesurūdijusi.
PASTABA: Šių elektrolito lygio ir savitojo sunkio patikrinimų nebūtina
atlikti, jei naudojami priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai.
Patikrinkite, ar išimti angų dangteliai. Kasdien bent vienoje kameroje
patikrinkite elektrolito lygį, o kas savaitę visose kamerose. Pripildykite iki
reikiamo lygio vadovaudamiesi akumuliatoriaus gamintojo rekomendacijomis. Pilkite tik distiliuotą vandenį. Hidrometru patikrinkite, ar akumuliatorius įkrova nėra pasiekusi mažiausio gamintojo nurodomo savitojo sunkio
ir ar pakanka įkrovos darbams atlikti. Žr. Piešinys 23.

Akumuliatoriaus įkrovimas
ĮSPĖJIMAS
Elektrolite esanti rūgštis gali sužaloti. Nuplaukite ją vandeniu bei
neutralizuokite rūgštį sodos ir vandens tirpalu (1,19 kg kepimo
sodos 10 l vandens). Rūgščiai patekus į akis plaukite jas vandeniu.
Įkraunant akumuliatoriai išskiria sprogius garus. Akumuliatoriaus
skyrių saugokite nuo ugnies, kibirkščių ir degių medžiagų. Įkraudami
akumuliatorių išimkite angų dangtelius. Venkite kibirkščių ar atviros
ugnies. Pasirūpinkite, kad patalpa būtų vėdinama. Atidarykite aku80

muliatoriaus dangtį (jei yra). Atlikdami techninės priežiūros darbus
atjunkite akumuliatorių.

ĮSPĖJIMAS
Jei krautuvas buvo eksploatuojamas su nepakankamai įkrautu akumuliatoriumi, prieš prijungiant įkrautą akumuliatorių reikia patikrinti
visas suvirintų kontaktorių jungtis.

ĮSPĖJIMAS
Akumuliatoriaus kroviklio niekada nejunkite prie krautuvo lizdo.
Sugadinsite krautuvo elektroninio valdymo grandinę. Įsitikinkite, kad
krautuvo įtampa sutampa su akumuliatoriaus įtampa.
PASTABA: Kai kuriuose akumuliatorių krovikliuose yra programa, pagal
kurią akumuliatoriaus automatiškai kraunamas pagal akumuliatoriaus
gamintojo rekomendacijas. Laikykite gamintojo pateikiamų rekomendacijų.
Naudokite tik akumuliatoriaus gamintojo arba pardavėjo patvirtintą akumuliatorių.
Kai kuriuose krautuvuose yra įrengtos akumuliatoriaus įkrovimo sistemos.
Šie krovikliai yra jungiami prie jungties, kuri yra krautuvo prietaisų skydelyje. Prie šios jungties yra LED būsenos lemputės, kurios šviečia taip pat
kaip kroviklis. Kad įkrautumėte krautuvą, paimkite pridedamo laido galą su
lizdu ir prijunkite prie krovimo jungties krautuve. Kitą laido galą prijunkite
prie išorinio kintamosios srovės lizdo. Žr. Piešinys 21.

Priežiūra
LED būsenos rodmenys
Ant kroviklio viršutinės dalies yra penkios spalvotos LED lemputės. LED
lemputės yra naudojamos kroviklio būsenai jam veikiant nurodyti. LED
lempučių tvarka gali skirtis ir priklauso nuo modelio, tačiau jomis nurodomos atskiros funkcijos. Žr. Piešinys 22 ir Lentelė 15.

1.
2.
1.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS

LED
ETIKETĖ

Piešinys 22. Kroviklio LED lemputės

Piešinys 21. Integruotasis kroviklis
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Priežiūra
Savitojo sunkio korekcija

Lentelė 15. Kroviklio LED lemputės
Indikatorius

Spalva

Funkcija

Maitinimas įjung- PWR
tas

Raudona

Dega nuolatos,
kai tiekiamas
kintamosios srovės maitinimas.

Neįprastas išjun- SDN
gimas

Raudona

Mirksi, jei išjungiama neįprastai.

Aptikimo klaida

DET

Raudona

Dega nuolatos,
kai akumuliatorius nėra prijungtas prie kroviklio
arba akumuliatoriaus įtampa yra
mažesnė nei 2
V.

Kraunama

CHG

Geltona

Įkrovimo būsenos indikatorius
– mirksi įkraunant.

Įkrauta

CHD

Žalia

Dega nuolatos,
kai akumuliatorius visiškai
įkrautas.
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Jungtis

Niekada neiškraukite akumuliatoriaus žemiau gamintojo nurodytos reikšmės. Visiškai įkrauto akumuliatoriaus savitasis sunkis yra 1,265–1,310
esant 25 °C temperatūrai arba lygus gamintojo nurodomai reikšmei. Visos
kameros turi būti įkrautos vienodai. Jei reikia, naują akumuliatorių įkrovę
įprastai, 3–6 val. kraukite jį palaikomuoju krovimu, kad visos kameros įsikrautų vienodai.
PASTABA: Dažnas 2/3 arba daugiau įkrauto akumuliatoriaus krovimas
gali sutrumpinti jo eksploatuoti laiką.

Piešinys 23. Savitojo sunkio tikrinimas hidrometru

Priežiūra

1,210

31 °C

+0,003

1,213

Kiekvieną akumuliatorių reikia 3–6 val. krauti palaikomuoju krovimu (išlyginamuoju krovimu), o kartą per mėnesį atlikti įprastinį krovimą. Išlyginamojo įkrovimo nereikėtų atlik dažniau nei kartą per savaitę. Jei po
išlyginamojo įkrovimo akumuliatoriaus kamerų savitojo sunkio skirtumas
yra didesnis kaip 0,020, kreipkitės į akumuliatoriaus pardavėją.

1,210

27 °C

+0,001

1,211

Akumuliatoriaus tikrinimas

1,210

25 °C

+0,000

1,210

1,210

18 °C

-0,004

1,206

Lentelė 16. Savitojo sunkio korekcija
Savitojo sunkio
rodmuo

Elektrolito tem- Taisomos vietos Teisinga vertė
peratūra

+0,001 arba −0,001 kiekvienam sumažėjimui −16 °C nuo 25 °C bazinės
reikšmės.
(°C + 17,8)

Jei norite nuimti ar uždėti akumuliatoriaus dangtį, kad galėtumėte atlikti
akumuliatoriaus techninę priežiūrą (krautuvuose su akumuliatorių paketais), pasinaudokite rankenomis, kaip parodyta Piešinys 24.

ĮSPĖJIMAS
Esant žemai akumuliatoriaus įtampai tam pačiam darbui atlikti reikia
didesnės srovės. Tokia didesnė srovė gali sugadinti variklį, kontaktorius ir akumuliatorių. Neeksploatuokite krautuvo su akumuliatoriumi, kurio savitasis sunkis po korekcijos yra mažesnis nei minimali
gamintojo nurodoma reikšmė.
Labai svarbu tinkamai naudoti hidrometrą ir kroviklį. Laikykitės gamintojo
nurodymų. Žr. Piešinys 23.
Atlikite savitojo sunkio korekciją esant nurodytai elektrolito temperatūrai,
kaip nurodoma Lentelė 16.
Prieš kraudami akumuliatorių nuimkite visų kamerų dangtelius ir įsitikinkite, kad plokštelės yra apsemtos elektrolitu. Niekada nekraukite akumuliatoriaus tokiu greičiu, dėl kurio elektrolito temperatūra pakiltų virš 49 °C.
Niekada nelaikykite akumuliatoriaus visiškai išsikrovusio.
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Priežiūra
Akumuliatoriaus keitimas
ĮSPĖJIMAS
Akumuliatoriai yra sunkūs. Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte.

ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar krano ir paskirstymo strypo keliamoji galia yra
didesnė nei akumuliatoriaus svoris. Akumuliatoriaus svoris paprastai nurodomas krautuvo duomenų lentelėje. Jei paskirstymo strypas
pagamintas iš metalo, su juo reikia naudoti nemetalinius diržus.

ĮSPĖJIMAS
Šalinant akumuliatorių reikia susipažinti su aplinkos apsaugos taisyklėmis.
1. Akumuliatorių atjunkite, kad jungtys būtų visiškai laisvos. Išsukite varžtą
ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį.
2. Pakelkite krovinio atramą ir perstumkite šakes pirmyn, kad pasimatytų
kėlimo kilpos. Žr. Piešinys 25.

Piešinys 24. Rankenos
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Priežiūra

Piešinys 25. Krovinio atramos perkėlimas
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Priežiūra
Legenda Piešinys 25
A.

KROVINIO ATRAMA STAČIA

B.

KROVINIO ATRAMA PAKREIPTA Į IŠORĘ

1.
2.

KROVINIO ATRAMA
UŽKABINIMO SKYLĖ

3.
4.

VIRŠUTINĖ TVIRTINIMO PLOKŠTĖ
APATINĖ TVIRTINIMO PLOKŠTĖ

3. Akumuliatoriui pakelti iš autokrautuvo naudokite paskirstymo strypą ir
kraną. Žr. Piešinys 26. Prieš montuodami akumuliatorių įsitikinkite, kad jis
švarus ir nudažytas. Keisdami akumuliatorių nauju, turite įsitikinti, kad jis
telpa į akumuliatoriaus skyrių. Tikslius akumuliatoriaus techninius duomenis rasite Piešinys 30 ir Lentelė 17. Uždėkite akumuliatoriaus laikiklį ir
įsukite varžtą.
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4. Patikrinkite, ar pakaitinio akumuliatoriaus svoris atitinka didžiausią ir
mažiausią svorį, kuris nurodomas duomenų lentelėje.
5. Akumuliatorių reikia įstatyti taip, kad akumuliatoriaus jungtį prie krautuvo jungties būtų galima prijungti netempiant, kai šakės nuleistos. Akumuliatorius aukštyn ir žemyn juda kartu su šakėmis.

Priežiūra
1.
2.
3.
4.

KRANAS
PASKIRSTYMO STRYPAS
IZOLIACINĖS JUOSTOS
AKUMULIATORIUS

Piešinys 26. Akumuliatoriaus keitimas
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Priežiūra
Akumuliatoriaus išėmimas ir įstatymas per
šoną

6.

Naudodami skysčius ir paskirstymo strypą atsargiai perkelkite akumuliatorių ant vežimėlio. Žr. Piešinys 29.

Sumontuoti

Išimti

Akumuliatorių įstatykite vadovaudamiesi toliau pateikiamais veiksmais:

Akumuliatorių išimkite vadovaudamiesi toliau pateikiamais veiksmais:

1.

Naudodami skysčius ir paskirstymo strypą atsargiai perkelkite akumuliatorių ant vežimėlio. Žr. Piešinys 29.

1.

Atjunkite akumuliatoriaus laidus.

2.

Atidarykite viršutinį akumuliatoriaus skyriaus dangtį. Žr. Piešinys 27.

2.

3.

Pakelkite akumuliatoriaus išėmimo rankeną ir pakreipkite į kairę, kad
akumuliatorių išstumtumėte iš skyriaus maždaug 5 cm (2 in.). Žr.
Piešinys 27.

Atkabinkite paskirstymo strypą ir pastumkite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių.

3.

Paspauskite akumuliatoriaus išėmimo rankeną ir pakreipkite į
dešinę, kad akumuliatorių užfiksuotumėte vietoje. Žr. Piešinys 27.

4.

Norėdami akumuliatorių išimti per šoną prie krautuvo pastatykite
vežimėlį ir atidarykite akumuliatoriaus skyrių. Žr. Piešinys 28.

4.

Prijunkite akumuliatoriaus laidus.

5.

Veržliarakčiu atlaisvinkite fiksuojamąsias veržles ir reguliavimo varžtais sureguliuokite vežimėlių aukštį, kad akumuliatorių galėtumėte
išimti per šoną. Žr. Piešinys 28.
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Priežiūra

Piešinys 27. Akumuliatoriau išėmimas / įdėjimas per šoną
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Priežiūra
Legenda Piešinys 27
A.

RANKENOS UŽDARYMO PADĖTIS

B.

RANKENOS ATIDARYMO PADĖTIS

1.
2.
3.
4.

RANKENA
IŠĖMIMO PER ŠONĄ GAUBTO LAIKIKLIS
ATRAMINĖ SIJA
KABLYS

5.
6.
7.

IŠĖMIMO PER ŠONĄ TVIRTINIMO LAIKIKLIS
BUFERIS
AKUMULIATORIUS

1.
2.

FIKSAVIMO VERŽLĖ
REGULIAVIMO VARŽTAS

Piešinys 28. Vežimėlis
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Piešinys 29. Akumuliatoriaus perkėlimas

Priežiūra
Akumuliatoriaus techniniai duomenys

Piešinys 30. Akumuliatoriaus skyrius
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Priežiūra
Lentelė 17. Akumuliatoriaus techniniai duomenys – 24 V
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Įtampa

Ampervalandės
(maks.)

Kilovatvalandės
(maks.)

Skyriaus ilgis (X)
mm

Skyriaus plotis (X)
(maks.)
mm

Rekomenduojamas
aukštis (maks.)
mm

Svoris (maks.)
kg

24

150

3.6

672

156

627

135

24

250

6

672

218

627

223

24

375

9

672

290

627

302

24

210

5

672

218

627

223

24

315

7,6

672

290

627

302

Priežiūra

Priežiūros žurnalas
Apsaugokite savo investicijas į medžiagų pervežimo įrangą! Išlaikykite
didelę savo Hyster krautuvo išliekamąją vertę! Atlikite priežiūrą pagal
priežiūros grafiką, nurodytą šiame naudojimo vadove.
Jūsų Hyster krautuvų prekybos atstovas turi įrangą ir patyrusius techninės priežiūros darbuotojus, kad atliktų visą patikrinimo, sutepimo ir priežiūros programą.

Šis priežiūros registras naudojamas kiekvieno periodinio patikrinimo ir
priežiūros laikui registruoti. Prekybos atstovo antspaudas arba įgaliotas
parašas patvirtina, kad priežiūra ir patikrinimas įgaliotų darbuotojų buvo
atlikti įprastais intervalais.

1.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

2.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

3.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

4.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

5.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

6.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

7.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

8.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

9.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

10.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

11.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

12.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

13.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

14.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

15.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

16.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

17.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

18.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

19.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

20.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________
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21.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

22.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

23.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

24.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

25.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

26.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

27.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

28.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

29.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

30.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

31.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

32.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

33.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

34.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

35.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

36.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

37.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

38.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

39.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

40.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

41.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

42.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

43.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________

44.
Eksploatavimo valandos ________
Data _________________
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Spacer

2/18 (4/17)(11/16)(9/16)(5/16)(1/16)(9/15)(6/15)(3/15)(10/14)

DALIS NR. 4141046

LAIKYKITE ŠĮ VADOVĄ ĮRENGINYJE

P1.6, P1.8, P2.0, P2.2 (A418)

Low Lift Pedestrian Pallet Truck

EKSPLOATACIJOS VADOVAS

2/18

