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Aktuel  information  på  nettet:

Bæreevne  2.000  kg  

Gaffellængde  1.150  mm  
Bredde  over  gafler  568  mm  

Gaffelhøjde  88-200  mm

Egenvægt  129  kg
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forord

Skader  forårsaget  af  manglende  overholdelse  af  instruktionerne  i  denne  manual  vil  ugyldiggøre  
garantien.  Vi  påtager  os  intet  ansvar  for  følgeskader  som  følge  heraf.

Vi  har  kontrolleret  indholdet  af  manualen  for  overensstemmelse  med  de  beskrevne  enheder.

Kontrol  af  de  leverede  varer  
Efter  modtagelse  af  enheden  anbefales  det  at  kontrollere,  om  varerne  matcher  de  komponenter,  
der  er  angivet  i  ordren,  konnossementet  eller  følgesedlen.  Fjern  forsigtigt  emballagen  for  ikke  at  
beskadige  enheden.  Desuden  skal  enheden  kontrolleres  for  transportskader.  Hvis  leveringen  er  
ufuldstændig  eller  beskadiget,  skal  du  straks  informere  din  forhandler.

Denne  manual  skal  altid  opbevares  tæt  på  apparatet  for  at  tjene  som  opslagsværk  i  tvivlstilfælde  og  om  
nødvendigt  også  udleveres  til  eventuelle  efterfølgende  ejere.

Alle  billeder  er  symbolske  billeder  og  behøver  ikke  at  matche  den  aktuelle  version.  Der  tages  forbehold  for  
tekniske  ændringer,  fejl  og  trykfejl.

Ingen  del  af  denne  manual  må  gengives  i  nogen  form  eller  på  nogen  måde,  hverken  elektronisk  eller  
mekanisk,  uden  skriftlig  tilladelse  fra  Rotek.  Overtrædelse  udgør  en  overtrædelse  af  gældende  
ophavsretsregler  og  vil  blive  retsforfulgt.  Alle  rettigheder,  især  reproduktionsrettigheder,  er  forbeholdt.

Generel  information  
Dette  symbol  markerer  information  og  praktiske  tips  til  brugeren.

Kære  kunde,  tag  

venligst  tid  til  at  læse  denne  manual  grundigt  og  grundigt  igennem.  Det  er  vigtigt,  at  du  gør  dig  bekendt  med  
kontrollerne  og  hvordan  du  bruger  din  enhed  sikkert,  før  du  begynder  at  bruge  den.

Hvis  du  er  i  tvivl  om  enhedens  egenskaber  eller  håndtering,  bedes  du  kontakte  os,  inden  du  tager  den  i  
brug.

Sikkerhedsbemærkning  

Dette  symbol  markerer  en  generel  bemærkning,  som  skal  overholdes  for  at  sikre  din  personlige  
sikkerhed  og  for  at  forhindre  beskadigelse  af  enheden.
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Alligevel  kan  afvigelser  ikke  udelukkes,  hvorfor  vi  ikke  påtager  os  noget  ansvar  for  fuldstændig  aftale.  
Oplysningerne  kontrolleres  dog  løbende,  og  nødvendige  rettelser  er  inkluderet  i  de  følgende  udgaver,  som  
du  kan  se  på  vores  hjemmeside  (se  QR-kode-weblink  på  forsiden).

Betjening  og  vedligeholdelse  af  denne  enhed  rummer  farer,  som  skal  gøres  tydeligere  ved  hjælp  af  
symboler  i  denne  manual.  Følgende  symboler  er  brugt  i  teksten  Vær  meget  opmærksom  på  de  relevante  
oplysninger.
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1.  Sikkerhedsinstruktioner

Strøm  kan  forsynes  via  netledningen  eller  batterier  integreret  i  terminalen  (6  AA-batterier  medfølger  i  
leveringsomfanget).  Hvis  du  bruger  NiMh-akkumulatorer  i  stedet  for  batterier,  skal  du  følge  de  relevante  
sikkerhedsanvisninger  fra  akkumulatorproducenten.

Kontakt  med  strømførende  dele  kan  være  dødelig.

1.4.  Anvendelsesformål

Instruktionerne  i  denne  manual  skal  muligvis  suppleres  med  de  gældende  lovbestemmelser  og  
tekniske  standarder.  De  erstatter  ikke  nogen  standarder  eller  yderligere  (herunder  ikke-lovpligtige)  
forskrifter,  der  er  udstedt  af  sikkerhedsmæssige  årsager.

•  Kabler,  der  er  knækket,  slidt  eller  beskadiget  af  brandmærker,  skal  udskiftes

Der  skal  træffes  særlige  beskyttelsesforanstaltninger  ved  arbejde  i  et  meget  farligt  miljø.

ikke  sættes  i  drift.  •  Enhedens  
maksimale  belastning/kapacitet  må  ikke  overskrides.  •  Apparatet  må  kun  bruges  på  
et  plant,  fast  og  skridsikkert  underlag.  •  Transport  eller  løft  af  personer  er  forbudt!  •  Hold  altid  
tilstrækkelig  afstand  til  mennesker,  andre  køretøjer  og  andre  
genstande.  Hold  kropsdele  og  genstande  væk  fra  mekanik.  Den  anbefalede  minimumsafstand  er  

mindst  1  meter.  •  Den  ideelle  læsseposition  for  last  er  i  midten  af  gaflerne.  Læs  aldrig  palleløfteren  på  
kun  én  gaffel.  Hvis  tyngdepunktet  afviger  

væsentligt  fra  centrum,  kan  den  maksimale  lasteevne  ikke  opnås,  og  der  er  risiko  for  at  vælte.

1.1.  Risici  fra  elektricitet

blive  byttet.  Skift  altid  korroderede  terminaler!

rør  ved  kablet.  Sprøjt  IKKE  væsker  på  elektriske  dele  •  Sæt  aldrig  
netledningen  i  med  åbne  beskyttelsesdæksler.  •  Der  må  ikke  udføres  
aktiviteter  på  enheden  under  netdrift.

•  I  overensstemmelse  med  EU-standarden  EN-345:1-S1  kræves  der  standard-kompatible  sikkerhedssko  og  handsker
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Det  er  forbudt  at  udføre  arbejde  på  spændingsførende  elektriske  dele.

skal  bæres  under  brug  for  at  undgå  arbejdsulykker.

Enhedens  specifikation  svarer  til .

1.3.  driftspersonale  og  udstyr

•  Betjen  sænkefunktionen  langsomt.  Aflæs  aldrig  opladningen  brat  til  næste

•  Brug  ALDRIG  elektriske/elektroniske  komponenter,  ikke-isolerede  dele  eller  strømførende  dele

•  Apparatet  må  kun  tages  i  brug  og  betjenes  af  uddannet  og  kvalificeret  personale.  De  skal  være  fuldt  
informeret  om,  hvordan  man  betjener  dette  udstyr,  kører  det  og  transporterer  varer.

Skader  på  palleløfteren,  også  for  at  undgå  arbejdsulykker.  •  Undgå  at  
opbevare  tung  last  på  gaflerne  i  længere  tid  ad  gangen.

Denne  enhed  har  ingen  specielle  designfunktioner  til  arbejde  i  meget  farlige  miljøer.

•  Palleløfteren  må  ikke  bruges  udendørs  i  regn,  sne  eller  i  fugtige  omgivelser.  Hvis  gaffeltrucken  har  
været  udsat  for  temperaturer  under  0°C  i  længere  tid,  må  netkablet  ikke  umiddelbart  tilsluttes  
strømforsyningen.  Vent  til  elektronikken  er  varmet  op  for  at  undgå  kondens!

1.2.  batteri

•  Kontroller  apparatet  for  skader,  før  det  tages  i  brug.  Defekte  enheder  er  tilladt

•  Strømforsyningen  må  kun  etableres,  hvis  det  er  sikret,  at  den  svarer  til
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•  Hvis  der  ikke  transporteres  gods,  skal  gaflerne  altid  sænkes.  •  Det  er  forbudt  
at  parkere  enheden  på  en  rampe  eller  en  skråning.

•  Der  må  kun  anvendes  originale  reservedele  ved  vedligeholdelsesarbejde.

visningen,  skal  enheden  bevæge  sig  baglæns.

1.5.  Vedligeholdelse  og  rengøring

•  Brugeren  må  kun  flytte  trucken  så  hurtigt,  at  der  ikke  er  fare  for  personer

•  Sørg  for,  at  vedligeholdelsesarbejde  på  det  elektriske  system  kun  udføres  af  kvalificerede  specialister.  
•  Inden  vedligeholdelses-,  

rengørings-  eller  reparationsarbejde  påbegyndes,  skal  den  elektriske  opladning  ver

•  Sørg  for,  at  den  samlede  vægt  af  enheden  inklusive  det  løftede  gods  er  den  højeste
undergrundens  tilladte  bæreevne  ikke  overskrides.

•  Ruten  skal  til  enhver  tid  være  tydeligt  synlig  for  brugeren.  Hindrer  det  indlæste  gods

Før  elevatoren  eller  læssepladsen  tages  i  brug,  skal  operatøren  foretage  en  visuel  inspektion  af  det  
område,  der  skal  køres  på.  Personer  må  først  gå  ind  i  en  elevator,  efter  at  enheden  er  gået  i  stå  eller  
skal  have  forladt  den  igen,  før  de  bevæger  sig  igen.  •  Hvis  køretøjet  kører  over  ramper  

eller  skråninger,  skal  gulvet  være  rent  og  skridsikkert.

5

Det  hævede  gods  skal  pege  opad.  Det  er  forbudt  at  bakke  eller  standse  (undtagen  i  nødstilfælde)  
på  ramper  eller  stigninger.

midler,  køretøjer  og  genstande,  er  sikker  opbevaring  til  enhver  tid  mulig.

forsyningen  skal  afbrydes  og  beskyttes  mod  utilsigtet  tilslutning.

•  Ved  brug  af  apparatet  i  en  elevator  eller  på  en  læsserampe  skal  det  sikres,  at  der  er  tilstrækkelig  
bæreevne,  og  at  apparatet  kan  betjenes  sikkert.
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H1

B

H2

G1

H3

G2

5°

50°

batteriforsyning

grundlæggende  data

hjul

Totalhøjde  med  trækstang

568  mm

vejeceller

kørsel,  driftstilstand

Tilladt  omgivelsestemperatur

gaffel  længde

200  mm

B

vægt

2.1.  Tekniske  specifikationer

PH  SKALA  D

0  til  +40°C

gaffel  profil

plast

7-cifret  LCD  display  og  baggrundsbelysning  Nulstilling,  

tarering,  X10,  dyrevejning,  gennemsnitlig  

stykvægttælling,  kontrolvejning  med  maksimum/minimum  

vægtkontrol,  akkumuleret  vejning  40  gange  i  

sekundet  4  stk  350ÿ  

vejeceller  ±1kg  ved  2.000kg  

belastning  6  stk.  AA  

alkaliske  batterier  inkluderet  (til  ca.  30  timers  drift)

målenøjagtighed

Kabel  med  CEE7/4  (Schuko)  stik  medfølger

129  kg

Minimum  gaffelhøjde

1.240  mm

samlet  længde

178  x  60  mm

sagstype

målecyklus

Netforsyning  uden  ladefunktion

egen  vægt

hjul,  undervogn

10  til  95  %  RHD,  ikke-kondenserende

88  mm

Manuel,  rollator  

2.000  kg

bredde  over  gafler

PU  på  metalkant,  ÿ180x50  mm

1.150  mm

Dimensioner

Nominel  kapacitet

Model

IP54

Tilladt  fugtighed

Maksimal  gaffelhøjde

Mettler  Toledo  IND231

Reklame

funktioner

Netspænding:  1-faset,  85-264VAC,  49-61Hz
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Grad  af  beskyttelse

gaffelruller Tandem  PU  på  metalkant,  ÿ80x70  mm

1.560  mm

Vejeterminal  (elektronik)

1

L1

L2

2.  Specifikation  
Pallevognen  med  vægt  er  en  innovation  for  enhver  vareadministrationsvirksomhed.  Det  
giver  dig  mulighed  for  at  reducere  flere  arbejdstrin  til  ét.  Dette  sparer  dig  værdifuld  tid  og  
giver  dig  maksimal  effektivitet.  Vægten  giver  dig  mulighed  for  at  opnå  dine  ønskede  
resultater  hurtigt  og  nemt  ved  hjælp  af  specielle  funktioner.

0

1

H1

L1

H3

H2

G1xG2  _  _

L2
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Trækstang  op  og  ned  for  

at  lukke  gaflerne
Åbn  ledningsskruerne  for  at  

skifte  batterier

Overdækket,  

hårdforkromet  

hydraulikpumpe

IND231  vejeterminal

Løfte  op

læs  ruller

Hjul  med  metalkant

Inkluderer  strømforsyning  6x  
AA-batterier  og  

strømadapter

strømkabel

Håndtag  centreret=neutral

vejecellerne

Håndtag  ned  (vist)

pumpeelement

2.2.  illustration  af  enheden

trækstang

sikker  som  vist,  når  den  

ikke  er  i  brug

2  vejeceller  pr.  gaffel  (arrangeret  

under  gaflen)

Håndtag  op=sænk

samledåse

7

læs  gafler

Vedligeholdelsesluge  foran

Bagvedligeholdelseslåge

Tandem  polyurethan

vedligeholdelse  ledninger
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HOLD  OP

DSub  M
DSUB  FM

3.  Montering

EN

E

f

B

D

C

dyr.

•  Åbn  de  4  skruer  ÿ  og  fjern  den  bagerste  vedligeholdelsesklap  ÿ  på  

vejestrukturen.  •  De  4  samleskruer  ÿ  sammen  

med  spændeskiver  ÿ  på

trække  ud.

Værktøj,  der  kræves  til  alle  monteringstrin:

•  Forbind  de  to  DSub-stik  til  hinanden  og  sikre  dem  mod  at  løsne  sig  med  et  

kabelbinder.

Tryk  trækstangen  ÿ  let  nedad,  

indtil  sikkerhedsbolten  ÿ  er  

afløst.

Brug  af  en  hammerakselbolt

Afhængig  af  salgskanal/transportform  leveres  vejepallevognen  klar  til  brug  eller  næsten  klar  til  brug.  Hvis  vejestrukturen  

og  trækstangen  endnu  ikke  er  monteret,  skal  du  gøre  følgende:

Indsæt  trækstangen  

ÿ  som  vist.

(Løft  beslaget  for  at  gøre  dette).

Før  DSub-FM-stikket,  der  kommer  ud  af  rammen,  korrekt  ind  i  

vejestrukturen.  Sørg  for,  at  ingen  kabler  er  beskadiget  eller  klemt.

Sæt  akselbolten  ÿ  ind  i  
holderen  fra  højre  -  skub  ikke  

igennem  -  se  fig.

Fastgør  akselbolten  ÿ  

ved  at  banke  fjederstiften  i  ÿ.

skille  rammen  ad.

3.2.  Samling  af  trækstangen

Flyt  betjeningsgrebet  til  "løft"-

positionen  (helt  ned).  

Dette  er  bunden  af  kæden.

Læg  kæden  ned  ÿ  som  vist  på  

figuren.

Kør  ÿ  helt  igennem  begge  

optagelser.

8

•  Monter  til  sidst  den  bagerste  vedligeholdelsesklap  ÿ  igen

Sikkerhedsbolten  ÿ
Bemærk,  at  kædehullet  ÿ  skal  

hælde  mod  trækstangen  (på  

grund  af  kædeføringen).

Sæt  kæden  ÿ  i  holderen  ÿ  som  

vist.

Hammer,  fladtang,  stjerneskruetrækker  og  unbrakonøgle

3.1.  Montering  af  vejestrukturen

•  Monter  vejestrukturen  på  rammen  ved  hjælp  af  skruer  ÿ  og  skiver  ÿ.

•  Placer  vægtenheden  på  rammen.

Skub  trækstangen  ÿ  lidt  ned  og  

før  kæden  ÿ  gennem  

kædehullet  ÿ  på  

akselbolten  ÿ  (se  figur  A).

Sørg  for,  at  den  højre  split  

ÿ  er  i  fordybningen  ÿ  (se  figur  

B).
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3.3.  Justering  af  sænkeventilen

9

Den  hydrauliske  ventil  er  
forudindstillet.  Sænkeventilen  
kan  justeres  på  følgende  
måde  med  skruen  ÿ  (åbn  

låsemøtrikken):  Hvis  
gaffeltrucken  sænkes  i  
"neutral"  position,  drejes  skruen  mod  uret.

Udfør  endelig  en  funktionstest!  Kontroller,  at  håndtaget  er  i  op-,  neutral-  og  nedestilling  for  korrekt  betjening.  
Hvis  enheden  ikke  fungerer  korrekt,  skal  du  kontrollere  ovenstående  trin  igen  og  om  nødvendigt  justere  
sænkeventilen  igen  -  se  nedenfor,  3.3.

Hvis  sænkning  ikke  er  
mulig,  drej  skruen  med  uret.
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Altid  indlæst  korrekt!

Stop  aldrig  på  skråninger!

Indlæs  altid  korrekt!

Stop  ikke  på  ramper/skråninger!

4.  Brug

løft  
(låsning)

trækstangen  kan  flyttes  op  og  ned  uden  at  gaflerne  bevæger  sig.

Det  skal  sikres,  at  godset  ligger  helt  på  pallen,  og  at  enhedens  bæreevne  ikke  overskrides.  Gaflerne  skal  placeres  så  

fuldstændigt  som  muligt  under  godset.  Overhold  desuden  alle  sikkerhedsanvisninger  i  denne  manual!

•  For  at  sænke  gaflerne  skal  du  trække  håndtaget  til  den  opadgående  position.  Håndtaget  er  fjederbelastet  og  vender  tilbage  

til  neutral  position,  når  det  slippes.  •  Brug  den  neutrale  håndtagsposition  til  at  flytte  lastbilen.  

I  denne  stilling  er

Enheden  fungerer  som  en  gaffeltruck,  der  styres  via  trækstangen.  Håndtaget  monteret  i  trækstangen  har  3  positioner:

(låser)

4.1.  Pallevognens  funktion  

Hydrauliksystemet  kan  indeholde  luftbobler  efter  transport  eller  under  længere  opbevaringsperioder.  Dette  kan  ses  af,  

at  gaffeltrucken  ikke  kan  pumpes  op  til  den  maksimale  løftehøjde,  eller  kun  kan  pumpes  langsomt  op.  For  at  fjerne  

luften  skal  du  holde  håndtaget  i  "nederste"  position  og  flytte  rorpinden  op  og  ned  flere  gange  (løftebevægelse).

trækstangen  for  at  hæve  gaflerne.

Neutral/drev

•  For  at  hæve  gaflerne  skal  du  sætte  håndtaget  i  ned-position  og  flytte  op  og  ned
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Nedre  gaffel  (fjederbelastet)
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Denne  manual  beskriver  den  komplette  betjening  og  konfiguration  af  terminalen  i  detaljer  -  se  venligst  denne  manual  for  de  
funktioner,  der  er  beskrevet  ovenfor.

hovedkontakt

Klar  tara

For  et  korrekt  vejeresultat  skal  de  4  vejeceller  under  gaflerne  belastes  jævnt.  Det  betyder,  at  hvis  godset  er  ujævnt  

fordelt  på  gaflerne,  kan  vejeresultatet  blive  unøjagtigt  eller  forkert!

4.2.3.  De  vigtigste  kontroller

produktion

Tryk  for  at  nulstille  

maskinen  i  brug  ÿOp/
Næste  mulighed

4.2.1.  Bemærkninger  om  strømforsyningen  Mettler  Toledo  IND231  

vejeterminal  er  drevet  af  enten  6  stk  AA  alkaline  batterier  eller  af  et  netkabel.  Når  terminalen  bruges  første  gang,  skal  batterierne  

isættes:

11

4.2.2.  IND231  vejeterminal  Mettler  Toledo  IND231  

terminal  tilbyder  en  bred  vifte  af  funktioner  såsom  nulstilling,  tarering,  X10,  dato  og  klokkeslæt,  enkle  vejeprocesser,  dyrevejning,  

tælling  med  optimeret  gennemsnitsstykvægt,  kontrolvejning  med  maksimal  eller  minimum  vægtkontrol  og  en  database  med  10  

poster,  akkumuleret  vejning  mv.

nulstilling

Enheden  leveres  også  med  Mettler  Toledo  IND231/236  brugermanual.

Funktionstast  F1

Tara

4.2.  vejefunktion

Luk  batterirummets  dæksel  og  den  forreste  vedligeholdelsesklap  igen.

Tryk  =  tænd

Hvis  apparatet  tilsluttes  en  passende  netforsyning  med  et  netkabel,  forsynes  terminalen  med  strøm  via  netforsyningen  

(batterierne  er  ikke  afladet,  lysnetsymbolet  lyser).  Når  terminalen  er  tændt,  og  der  ikke  er  strømforsyning,  forsynes  

strømmen  via  de  6  AA-batterier  (indikatoren  for  batteriniveau  lyser).  Et  sæt  batterier  holder  til  cirka  30  timers  drift.  Ved  

hyppig  brug  uden  netforsyning  kan  der  alternativt  indsættes  6  NiMh  AA  celler  -  disse  skal  dog  oplades  eksternt,  da  

terminalen  ikke  tilbyder  ladefunktion.

Funktionstast  F2

Langt  hold=Sluk  ÿ  Afslut  
opsætning

læser  ovenfor

Indstil  den  aktuelle  

vægt  som  tara  
ÿFra/Forrige  mulighed

•  Åbn  begge  ledningsskruer  på  den  forreste  vedligeholdelsesklap,  og  fjern  dækslet  til  batterirummet  på  vejeterminalen.

Udgang  seriel  

ÿOpkaldsopsætning  ÿBekræft  indtastning
Slet  

taraværdi

•  Indsæt  de  medfølgende  batterier  med  den  korrekte  polaritet  i  henhold  til  illustrationen  på  batterirummet  og

Funktionsbeskrivelse  se  

vedlagte

Mettler-Toledo

ÿ  Højre/Niveau  foran

ÿ  Venstre/Forrige

ÿNøglebetydning  i  menuen/i  funktionen

Brugervejledning  af

Machine Translated by Google



5.  Vedligeholdelse  
Denne  enhed  er  næsten  vedligeholdelsesfri.  Ikke  desto  mindre  skal  det  bemærkes,  
at  regelmæssig  rengøring  og  vedligeholdelse  vil  forlænge  levetiden  og  sikre  
problemfri  drift.  De  angivne  intervaller  gælder  for  et-skiftsdrift  og  under  normale  
arbejdsforhold.  I  et  snavset  miljø,  i  flerskiftsdrift  og  ved  høje  temperaturudsving  er  
vedligeholdelsesintervallerne  kortere.

Udbedring  af  fejl,  som  kan  afhjælpes  af  brugeren,  er  heller  ikke  omfattet  af  garantien,  men  er  en  del  af  den  
normale  vedligeholdelse  af  denne  maskine.

kapacitet:

5.1.  Kontrol  før  hver  opstart  Hjulene,  akslerne  og  

støttegaflerne  skal  kontrolleres  dagligt  for  skader  eller  deformationer.  Defekte  gaffeltrucks  må  ikke  sættes  i  
drift.

ISO  VG32  (OBS  -  brug  ikke  motorolie)  30  cSt  ved  
40  °C  ca  400  ml

5.2.  smøring

5.4.  Vedligeholdelsesinstruktioner  

Hvis  du  udfører  vedligeholdelsesarbejde  gennem  et  specialistfirma,  bedes  du  få  det  udførte  arbejde  
bekræftet.

Hydraulikolie:

Enhedens  pålidelighed  afhænger  i  høj  grad  af  kvaliteten  af  hjulene.  Ved  hjulskift  skal  gaffeltruckens  vandrette  
planhed  opretholdes  -  hjul  skal  altid  skiftes  parvis.

Viskositet:
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•  Gaffeltruckens  støttesamlinger  skal  smøres  med  syrefrit  fedt  hver  måned  eller  efter  rengøring  med  en  
fedtsprøjte  på  de  medfølgende  smørenipler.

Dette  vedligeholdelsesarbejde  skal  udføres  af  brugeren  eller  af  et  autoriseret  firma.

5.3.  Hydraulikolie  

Hydraulikolien  skal  kontrolleres  årligt  for  korrekt  niveau  og  forurening.  Hydraulikoliestanden  skal  kontrolleres  
med  gaflerne  helt  sænket.  Hydraulikolieskiftintervallet  afhænger  af  omgivelserne  og  anvendelsesforholdene.  
Generelt  kan  man  sige,  at  hydraulikolien  skal  skiftes  senest  efter  24  måneder.

Der  skal  udvises  forsigtighed,  når  man  nærmer  sig  bevægelige  dele  eller  dele  med  høj  egenvægt,  
idet  der  tages  hensyn  til  den  nødvendige  forsigtighed.

•  Rullernes  kuglelejer  er  smurt  hele  livet  og  behøver  ingen

Følgeskader  forårsaget  af  forkert  eller  forsømt  vedligeholdelse  er  ikke  dækket  af  garantien.

ekstra  smøring.
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udskifte  batterier  eller

Gaffelen  kan  ikke  hæves

Deformation  eller  beskadigelse  af  
en  del

Genkalibrer  

sænkeventilen

Batterispændingen  for  lav

Fejl

Gaflerne  er  ikke  jævnt  belastede

skala  terminaler

En  bevægelig  del  er  blokeret  eller  
deformeret

Hydraulikolie  løber  tør

Bliv  ved  med  at  hæve  gaflerne.

Løsning

Udskift  den  berørte  del

5.5.2.  skala  funktion

Spænd  løse  dele

Måleren  er  forkert

Derforsænkning

Betjen  hovedafbryderen

at  løfte

Fjern  fremmedlegemer  og  skift  
hydraulikolie

5.5.  Mulige  fejl  og  løsninger  5.5.1.  løftevognsfunktion

Udskift  den  berørte  del

Jord

ingen  funktion  af

Påfyld  hydraulikolie

For  meget  hydraulikolie

hydraulikolie

Vægt  slukket

Rengør  hydraulik

Se  også  de  relevante  oplysninger  i  brugermanualen  til  vejeterminalen.

Ikke  nok  hydraulikolie

dele
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Ingen  hydraulikolie  eller  viskositeten  
er  for  høj

Rullernes  bolte  gnider  mod  rammen

Udskift  batterier  eller  

tilslut  til  lysnettet

problemer  med

links

korrekt  indlæst

Ventilen  er  blokeret  af  et  

fremmedlegeme

Automatisk  sluk  er  aktiveret

Gaffelen  sænkes  ikke  efter

Betjen  hovedafbryderen

Gaflerne  gnider  mod  rammen

Genkalibrer  

sænkeventilen

fremmedlegeme  i

Gaffelen  sænkes  efter  eller  under  

hævningen

tilslutte  til  lysnettet

Jord

Let  brud  eller  beskadigelse  på  overfladen  
af  en  eller  flere

Utilstrækkelig  løft

Løsning

Vægtterminalen  slukker  automatisk

Udskift  den  berørte  del

at  løsne

Forkert  kalibrering  af  

sænkningsindstillingen

Batterispænding  for  lav/tom

Forkert  kalibrering  af  sænkeventil

Udskift  tætningen

Fejl

Derfor

Stram  skruerne  igen.

Tøm  hydraulikolie

Skift  hydraulikolie

Defekt  olietætning
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118  rulle

1

104

1

119  fjederstift

5.6.1.  håndtag  og  trækstang

1

1

119

104  låsemøtrik

1

pc

118

101  trækstang

2

108  bolte

Ingen  beskrivelse

1

110 116

117  håndtag

109A

1

5.6.  eksploderede  udsigter

103  sætskrue

1

1

111

102

110  trækstang

114  forår

1

121  bolte

112

Ingen  beskrivelse

1

107  fatning

1

1

122

106  fjederstift

1

pc

116  fjederstift

103

1

113  fjederplade

1

107

109A  stikdåse

1

120  bar  montering

115

108  106  105

113  114

1

1

121

105  akslet  bolt

14

111  gummistop

115  fjederstift

107

102  kæde

2

117

112  fjederstift

1

101

109  rulle

109
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221B  aksel

217B  Skive  219

244B

2

217B

205

201B

210B

1

213B  fjederstift

4

fjederstift

8

238

227B  gaffelrulle

222B  hjulsæde

206  
205  

238

4

2

206

223

vippearm

222B

4

2

214B  aksel

fjederstift

236

8

206

4

209B  optagelse

Beskrivelse

2

Riffel

rulle  akse

242B

201B  ramme

Riffel

2

247B  vejeterminal

2

204  237

1

208

4

5.6.2.  lastramme  og  gaffelruller

237

202

Beskrivelse

vaskemaskine

205206

4

4

220  221B

226

smørenippel

1

248B  skrue

fjederstift

249B  skive

243B

226  
225

224B  optagelse

1

216B  aksel

206

8

238

8

250B

smørenippel

216B

212B

2

250B  gaffelplatform

223

Ingen

akse

2

243B  skrue

203B

4

210B  bolt

249B

227B  
226

2

Ingen

214B

240B  vejecelle

1

211B  mor

251B

pc

230

219

225

4

225

2

fjederstift

pc

230

2

202

244B  skrue

212B  stødstang

247B

1

1

240B

2

209B  208  208

241B  bolt

vaskemaskine

220

251B  skrue

4

213B  

204

245B  mor

203

246B

223  
224

2

1

1

246B  samledåse

245B

4

fjederskive

242B  optagelse  af  vejeceller

211B

248B

241B  
236

2

4

15

236

217B

204

2

kugleleje
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5.6.3.  Hydraulisk  enhed  og  hjul

16

304

307

320

312

309

306

321

325

315

313

301

332

323

305

317

330

334

311

314

302

308

310

312

335

303

336 333

322

337

319

329  328  327  326

331

324

318

316  309  310  309  308  307  306
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1

1

1

1

316  akse  drejelige  hjul

301  fjederkappe

333  fjer

323  Simrende

306  støvdæksel

1

1

330  skrue

337  lejedæksel

320  fjederstift

1

pc

1

327  vinduesviskere

1

310  drejelige  hjul

2

2

332  bolte

315  kuglelejer

1

1

Ingen  beskrivelse

322  pumpehus

1

1

305  Simrende

312  fjederstift

2

1

336  pumpe  cylinder

1

1

304  skraber

319  betjeningshåndtag

326  O  ring

309  kuglelejer

1

325  segl

308  skive

1

1

O  ring

1

2

314  fjederring

321  ventil

17

fjederstift

1

4

329  stålkugle

335  smørenipler

318  skrue

1

1

303  pumpe  stempel

302  forår

307  savring

1

1

324  skrue

331

313  leddelt  ring

1

1

1

1

1

328  stempelstang

311

1

2

334  optagelse

317  mor
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6.  Diverse

Leveringsdatoen  er  den  dato,  der  står  på  den  respektive  transportseddel  (følgeseddel  eller  faktura)  ved  
levering.

De  defekte  dele,  der  ombyttes  under  garantien,  bliver  automatisk  vores  ejendom,  efter  at  ombytningen  er  
gennemført.

•  Uautoriserede  ændringer  af  enheden.  •  
Reparationer  eller  vedligeholdelsesarbejde  udført  af  uautoriseret  personale.  •  Brug  af  
uoriginale  reservedele.  •  Utilstrækkelig  eller  forkert  
rengøring  eller  vedligeholdelse.  •  Brug  af  forkerte  
ressourcer.  •  Manglende  smøring.

Garantitjenester  

Garantitjenesterne  leveres  på  vores  adresse  eller  på  et  servicecenter,  der  er  autoriseret  af  os.

6.1.  Garantibetingelser  

Garantiperioden  for  denne  enhed  er  12  måneder  fra  levering  til  slutbrugeren,  men  ikke  længere  end  14  
måneder  efter  leveringsdatoen.

Garantien  dækker  ikke  skader  forårsaget  af:  •  Manglende  overholdelse  af  instruktionerne  og  

forskrifterne  i  manualen.  •  Produktet  blev  brugt  til  et  andet  formål  end  det  beskrevne.  
•  Ukorrekt  brug,  uacceptable  miljøforhold.  •  overbelastning.  •  Normal  slitage.

Vi  er  ikke  ansvarlige  for  omkostninger,  skader  eller  direkte  eller  indirekte  tab  (herunder  tab  af  fortjeneste,  
kontrakt  eller  fremstilling)  forårsaget  af  brugen  af  enheden  eller  manglende  evne  til  at  bruge  enheden.

Reparation  eller  udskiftning  af  defekte  dele  inden  for  garantien  forlænger  ikke  den  samlede  garantiperiode  
for  enheden.  Alle  dele  eller  samlinger,  der  repareres  eller  udskiftes  i  garantiperioden,  leveres  med  en  
garantiperiode,  der  svarer  til  den  resterende  garantiperiode  for  den  originale  komponent.

Mindre  ufuldkommenheder  (ridser,  misfarvning)  kan  forekomme,  men  påvirker  ikke  enhedens  ydeevne  
og  er  derfor  ikke  dækket  af  garantien.

18

Vi  forpligter  os  til  gratis  at  reparere  eller  udskifte  de  dele,  som  efter  inspektion  af  os  eller  et  autoriseret  
servicecenter  viser  fabrikations-  eller  materialefejl.

Desuden  er  alle  sliddele  og  driftsmidler  undtaget  fra  garantien.
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Maskinbeskrivelse:

Gældende  EU-direktiver:

PH-SCALE-D-serien  ( - /  N1503 )

Vi  erklærer  hermed,

Model  (undernummer /  version):

2006/42/EF

I  tilfælde  af  udskiftning  af  maskinen,  som  ikke  er  aftalt  af  os,  vil  denne  erklæring  miste  sin  gyldighed.

Vi  erklærer  hermed,

Type  (undertype /  version):

At  følgende  apparater  opfylder  de  relevante  grundlæggende  sikkerheds-  og  sundhedskrav  i  EF-direktivet  

baseret  på  dets  design  og  type,  som  bragt  i  omløb  af  os.

pallevægt

19

Enhedsbetegnelse:
pallevægt

6.2.  Overensstemmelseserklæring

2201  Hagenbrunn  
Österreich /  Østrig

Anvendte  harmoniserede  standarder:

Hagenbrunn,  17.  december  2014

At  det  nedenfor  beskrevne  apparat  svarer  til  de  relevante,  grundlæggende  sikkerheds-  og  sundhedskrav  i  

EU-direktiverne  på  grund  af  dets  design  og  konstruktion  samt  den  version,  vi  har  markedsført.

Gældende  harmoniserede  standarder:

(Robert  Rernböck,  administrerende  direktør)

EN13157:2004

Rotek  Trading  GmbH

Relevante  EU-direktiver:

Hvis  enheden  ændres  uden  vores  samtykke,  mister  denne  erklæring  sin  gyldighed.

Handelsstrasse  4
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