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ADVARSEL 

Tag ikke den elektriske palleløfter i brug uden 

først at have læst og forstået disse 

anvisninger. 

BEMÆRK:  

 Kontroller navnet på den anvendte type 

på sidste side i denne dokumentation 

og på typeskiltet.  

 Opbevar manualen til fremtidig brug.  

 

Operatørmanual – Originale anvisninger 

Elektrisk palleløfter EP15-N01 
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INDLEDNING 

Inden palleløfteren tages i brug skal man omhyggeligt læse denne MANUAL MED DE ORIGINALE 

ANVISNINGER og fuldt ud have forstået brugen af palleløfteren. Forkert brug kan medføre farlige 

situationer. 

Denne manual beskriver de forskellige brugsmuligheder for elektriske palleløftere. Når man anvender 

palleløfteren og foretager service på den, skal man sikre sig, at disse indgreb stemmer overens med 

typen af den anvendte palleløfter.  

 

Kapitel 11 beskriver forskrifter og specifikke regler for det amerikanske marked. 

Disse forskrifter skal overholdes, hvis palleløfteren anvendes på det amerikanske 

marked! 

 

Opbevar denne manual til fremtidig brug. Hvis skilte med advarsler/forholdsregler bliver beskadiget, skal 

man kontakte sin lokale forhandler, så de kan blive udskiftet. 

Denne palleløfter opfylder kravene i standarderne EN 3691-1; -5 (Industrielle trucks - Sikkerhedskrav og 

kontroller, del 1; del 5), EN 12895 (Industrielle trucks - Elektromagnetisk kompatibilitet), EN 12053 

(Sikkerhed for industrielle trucks - Testmetoder til måling af støjemission), EN 1175 (Sikkerhed for 

industrielle trucks – Krav til elektricitet), forudsat, at de anvendes til det tilsigtede formål. 

Støjemissionsniveauet på denne maskine svarer til 67 dB(A) i overensstemmelse med standarden 

EN 12053. 

 

VIGTIGT: 

 Hvis det ikke håndteres korrekt, har miljøfarligt affald, ligesom batterier, olie og elektroniske 

produkter, en negativ indvirkning på miljø eller helbred. 

 Affaldsemballage skal sorteres og placeres i kasser inddelt efter materialer og indhentes og 

bortskaffes af specifikke lokale affaldsindsamlingsvirksomheder for miljøbeskyttelse. For at undgå 

forurening må man ikke smide affald ud uden omtanke. 

 For at undgå spild under brug af produkterne skal brugeren klargøre absorberende materiale 

(restmaterialer i træ eller tørre viskestykker), som straks kan opsuge oliespild. For at undgå anden 

form for miljøforurening skal de brugte absorberende materialer sendes til specielle lokale og 

lovbestemte indsamlingscentre. 

 Vores produkter er underlagt løbende opdateringer. Eftersom det eneste formål med denne manual 

vedrører brug og vedligeholdelse af palleløfteren, bedes man forstå, at der ikke er garantier for 

særlige egenskaber, som ikke er omfattet af denne manual.  

 

BEMÆRK: I denne manual angiver symbolet til venstre advarsel og fare, som 

hvis der ikke tages højde herfor, kan medføre alvorlige kvæstelser eller 

dødsfald. 
 

Copyright 

 

Copyright tilhører virksomheden anført på CE-certifikatet i slutningen af denne dokumentation; hvis 

produktet sælges i USA, tilhørende virksomheden anført på virksomhedens klæbemærkat.  
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1. KORREKT BRUG 

Denne elektriske palleløfter må kun anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual.  

 

Palleløfterne beskrevet i denne manual er selvkørende elektriske palleløftere med elektrisk forsynet løft 

og sænk. Palleløfterne er konstrueret til løft, sænkning og transport af last på paller. 

 

Forkert brug kan medføre personskade eller skade på maskinen.     

Operatøren / virksomheden skal garantere korrekt brug og at palleløfteren kun anvendes af uddannet 

personale, som er autoriseret til brug af palleløfteren. 

 

Denne palleløfter skal anvendes på solide, flade, klargjorte, jævne og passende underlag. Palleløfteren 

er konstrueret til arbejde i lukkede områder med en omgivende temperatur mellem +5C og + 40C og 

almindeligt arbejde uden passage over permanente hindringer eller huller. Den må ikke tages i brug på 

ramper. Under funktion skal lasten placeres cirka på palleløfterens centrale langsgående plan.  

Det er forbudt at løfte eller transportere personer. 

 

Hvis den anvendes på hydrauliske bagsmækløftere eller pålæsningsramper, skal man sikre sig, at de 

anvendes korrekt i henhold til anvisningerne. 

 

Kapaciteten er angivet både på klæbemærkatet og typeskiltet. Operatøren skal være opmærksom på 

advarsler og sikkerhedsanvisninger. 

Lygter og lys skal kunne lyse med 50 Lux. 

  

Ændringer 

Det er ikke tilladt at udføre ændringer på palleløfteren, som vedrører for eksempel kapacitet, stabilitet 

eller sikkerhedsmæssige krav for selv palleløfteren, uden forudgående skriftlig tilladelse fra fabrikanten 

af palleløfteren, en autoriseret repræsentant eller efterfølger. Det omfatter ændringer, som vedrører 

blandt andet opbremsning, styresystem, udsyn og tilføjelse af udstyr, som kan afmonteres. Hvis 

fabrikanten eller efterfølger godkender en ændring, skal der herudover træffes og godkendes passende 

ændringer af typeskilt for kapacitet, billeder, mærkater og brugs- og vedligeholdelsesmanualer. 

 

Hvis disse anvisninger ikke overholdes, bortfalder garantien. 
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2. BESKRIVELSE AF PALLELØFTEREN. 

a.  Oversigt over hovedkomponenter 

 

1. Primær afskærmning 

2. Afskærmning af instrumenter 

3. Bakke 

4. Styrestang 

5. Knap til værn mod sammenklemning 

6. Accelerator (spjældknap) 

7. Indikator for opladningsniveau og LED til 

angivelse af opladning 

8. Tændingskontakt 

9. Nødstopknap  

10. Gaffelchassis   

11. Lasthjul 

12. Hydraulikcylinder   

13. Drejelige hjul 

14. Trækhjul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Oversigt over hovedkomponenter 
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b.  Primære tekniske specifikationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Primære tekniske specifikationer for standardversion 

Datablad for industriel palleløfter iht. VDI 2198 

E
g

e
n

s
k

a
b

e
r 

1.2 Producentens typebetegnelse  EP15-N01 

1.3 Drev (batteri, diesel, benzin, gas, manuel)  Batteri 

1.4 Betjening  Gående 

1.5 Løfteevne / Last Q (t) 1,5 

1.6 Lastens tyngdepunkt c (mm) 600 

1.8 Lastafstand x (mm) 963 

1.9 Akselafstand y (mm) 1217 

V
æ

g
t 2.1 Egenvægt kg 285 

2.2 Akselbelastning med last for/bag kg 760/1026 

2.3 Akselbelastning uden last for/bag kg 222/64 

H
ju

l,
 c

h
a
s

s
is

 

3.1 Dæk  Polyurethan (PU) 

3.2 Dækstørrelse, for  x w(mm)  252x89 

3.3 Dækstørrelse, bag  x w(mm) 84x70/84x93 

3.4 Ekstra hjul, mål  x w(mm)  100x40 

3.5 Hjul, antal for/bag (x=drev)  1x +2/ 2 eller 1x +2/ 4 

3.6 Sporbredde, for b10 (mm) 500 

3.7 Sporbredde, bag b11 (mm) 360 

M
å

l 

4.4 Løftehøjde gafler h3 (mm) 120 

4.9 Styrestangens højde i køreposition min./maks. h14 (mm) 934/1205 

4.15 Højde over jorden, sænkede gafler h13 (mm) 85 

Fig. 2: Tekniske specifikationer 
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4.19 Samlet længde l1 (mm) 1590 

4.20 Længde inkl. gaffelbagside l2 (mm) 440 

4.21 Samlet bredde b1 (mm) 700 

4.22 Gaffelmål s/e/l (mm) 47 / 160 / 1150 

4.25 Gaffelbredde udvendig b5 (mm) 520 

4.32 Frihøjde midte akselafstand m2 (mm) 34 

4.34 Arbejdsgangbredde ved palle på langs 800x1200 Ast (mm) 2145 

4.35 Venderadius Wa (mm) 1480 

Y
d

e
ls

e
s
d

a
ta

 5.1 Kørehastighed med/uden last km/h 5,5 / 5,5 

5.2 Løftehastighed med/uden last m/s 0,025 / 0,035 

5.3 Sænkehastighed med/uden last m/s 0,045 / 0,030 

5.8 Maks. stigeevne med/uden last % 5/ 8 

5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk 

E
le

k
tr

is
k

 m
o

to
r 6.1 Køremotor effekt ved S2 60min  kW 0,9 

6.2 Løftemotor effekt ved S3 5% kW 0,8 

6.3 Batteri iht. DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, nej  Nej 

6.4 Spænding, nominel batterikapacitet K5 V/ Ah 2x12 / 85 

6.5 Batterivægt kg 48 

6.6 Energiforbrug iht. VDI-cyklus kWh/h 0,48 

A
n

d
re

 
s

p
e
c

if
i-

k
a

ti
o

n
e

r 

8.1 Kørestyringens art  Kontrol af CA-hastighed 

8.4 Støjniveau (EN 12053) dB(A) 67 

    
 

 

c. Beskrivelse af sikkerhedsanordninger og advarselsskilte (Europa og 

andre lande, undtagen USA) 

 
For det amerikanske marked 
findes en beskrivelse af 
sikkerhedsskilte og advarsler i 
kapitel 11. 

 

A Skilt, som skal læses og hvis 
anvisninger skal følges 

B Mærkat ”Ingen passager” 
C Kapacitetsskilt 
D Fasthægtningsmærkat 
E Typeskilt (ID) 
F Påfyldningspunkt 
 

 

Palleløfteren er udstyret med en nødstopknap (9), som standser alt arbejde med løft, sænkning, kørsel 

og indkobler den elektromagnetiske bremse, hvis der opstår fejl.  

Palleløfteren er udstyret med en knap til værn mod sammenklemning (5), som blokerer kørsel mod 

operatøren, hvis palleløfteren bevæger sig mod operatøren og styrestangen aktiveres i området for 

funktion af styrestængerne. Følg altid anvisningerne på skilte og mærkater. Udskift skilte og mærkater, 

hvis de beskadiges eller mangler. 

 

Fig. 3: Sikkerheds- og advarselsskilt                             
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d. Typeskilt 

1 Modelnavn 

2 Serienummer 

3 Nominel kapacitet i kg 

4 Forsyningsspænding i V 

5 Egenvægt inkl. batteri i kg 

6 Producentens navn og adresse 

7 Batterivægt min./maks. 

8 Nominel effekt i kW 

9 Lastens tyngdepunkt 

10 Fabrikationsdato 

11 Valgfrit

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADVARSLER, RESTERENDE RISICI OG SIKKERHEDS-
ANVISNINGER 
GØR IKKE FØLGENDE 

 Placere hænder og fødder under eller inden for løftemekanismerne. 

 Tillade en anden person end operatøren at stå foran eller bagved palleløfteren, 

når den er i bevægelse eller ved at løfte/sænke last. 

 Overbelaste palleløfteren. 

 Placere fødder foran hjul, hvilket kan medføre kvæstelser. 

 Løfte personer. Det kan medføre alvorlige personkvæstelser. 

 Skubbe eller trække last. 

 Anvende denne palleløfter på ramper 

 Foretage tværgående eller yderligtgående last. Lasten skal fordeles ligeligt på 

gaflerne. 

 Brug af palleløfteren med ikke stabil last, som ikke er afbalanceret. 

 Brug af palleløfteren uden skriftlig tilladelse fra producenten. 

 Forsyning af batteriopladeren med vekselstrøm andet end 110V eller 220V. 

 

De løftede laster kan blive ustabile i hård vind. Løft ikke laster i hård vind, hvis den 

påvirker lastens stabilitet. 

 

 

Fig. 4: Typeskilt 

1 

2 

4 

5 

3 

7 

Hvis solgt i EU, sæt CE-mærkat på  

6 

8 

9 

10 

11 
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Pas på ujævnt underlag under kørsel. Lasten kan falde ned eller man kan miste herredømmet over 

palleløfteren.  

Hold altid øje med lasten. Brug ikke palleløfteren, hvis den ikke længere er stabil. 

Stands palleløfteren og aktiversikkerhedsanordningen (9) ved at trykke på den, hvis lasten glider på eller 

ned af palleløfteren. Hvis palleløfteren er fejlbehæftet, skal man følge anvisningerne i kapitel 6.  

Udfør vedligeholdelsesindgrebene ved at følge de almindelige inspektioner. Denne palleløfter er ikke 

fremstillet til at være vandtæt. Tag palleløfteren i brug i omgivelser uden vand. Længerevarende arbejde 

kan beskadige forsyningsblokken. Stands arbejdet, hvis hydraulikolietemperaturen er for høj. 

 

 

 Under brug af den elektriske palleløfter skal operatøren bære sikkerhedssko. 

 Palleløfteren er konstrueret til anvendelse i lukkede områder med en omgivende 

temperatur mellem +5C og + 40C.  

 Lygter og lys skal kunne lyse med 50 Lux. 

 Palleløfteren må ikke tages i brug på ramper.  

 Sluk for palleløfteren, når den ikke er i brug for at undgå pludselig og utilsigtet 

bevægelse (fx af andre personer osv.). 

 

 

4. IDRIFTSÆTTELSE, TRANSPORT, DEMONTERING  

a. Idriftsættelse 

Tabel 2: Oplysninger om idriftsættelse 

Type EP-N01 

Idriftsættelsesvægt [kg] 315 

Mål [mm] 1350x760x1600 

 

Når du har modtaget en ny palleløfter eller skal sætte en palleløfter i drift igen, skal du følge den 

forestående fremgangsmåde (og først og fremmest) for brug af palleløfteren: 

 

 Kontroller, at alle dele ikke er beskadigede. 

 Eventuel installation af multifunktions-styrestangen 

 Eventuel installation og opladning af batterier (se kapitel 7) 

 Udfør de daglige inspektioner og funktionskontroller. 

 

b. Løft/transport  

For transport af palleløfteren skal man fjerne lasten, sænke gaflerne 

til laveste position og fastgøre den sikkert med løftegrej , som vist i 

nedenstående figurer. 

 

Fig. 5: Løft med kran 
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Løft 

 

BRUG EGNET LØFTEGREJ 

STÅ IKKE UNDER OPHÆNGT LAST 

KOM IKKE I NÆRHEDEN AF FAREOMRÅDET UNDER LØFT 

Parker palleløfteren sikkert og fastgør den i punkterne vist i fig. 5 

Løft palleløfteren til dens bestemmelsessted og placer den sikkert, inden løftegrejet fjernes. 

Fastgøringspunkterne er vist i fig. 5. 

 

Transport 

 

UNDER TRANSPORT PÅ LASTVOGN SKAL 

MAN ALTID FASTGØRE PALLELØFTEREN PÅ 

SIKKER VIS 

 

Sænk gaflerne og parker palleløfteren på sikker vis. 

Fastgør palleløfteren, som vist i fig. 6, med remme på hver 

side i kranfastgøringspunkterne, og fastgør den anden ende 

til transportmidlet. 

c. Ude af drift 

Ved oplagring skal man fjerne lasten, sænke palleløfteren ned i laveste position, smøre alle 

smørepunkter angivet i denne manual (almindelig inspektion) og beskytte palleløfteren mod rust og støv. 

Tag batterierne af og løft palleløfteren i sikkerhed, så man undgår eventuelle deformationer under 

oplagringen. 

For endelig demontering skal man sende palleløfteren til et genbrugscenter. Olie, batterier og elektriske 

komponenter skal genbruges, som anvist i de lokale regler. 

 

5. DAGLIG INSPEKTION 

Dette kapitel beskriver de kontroller, der skal udføres, inden man starter arbejdsturnus og inden 

palleløfteren tages i drift. 

Den daglige inspektion har til formål at finde frem til eventuelle fejlfunktioner på palleløfteren. Kontroller 

følgende punkter på palleløfteren, inden den tages i drift. 

Fjern lasten fra palleløfteren og sænk gaflerne. 

 

TAG IKKE PALLELØFTEREN I BRUG, HVIS DER FINDES FEJLFUNKTIONER. 

 

 Kontroller en eventuel tilstedeværelse af skader, deformationer eller revner. 

 Kontroller en eventuel tilstedeværelse af olieutætheder fra cylinderen. 

 Kontroller palleløfterens vertikale glidebane. 

 Kontroller, at hjulene bevæger sig glidende. 

 Kontroller nødstopbremsens funktion ved at trykke på nødstopknappen. 

 Kontroller, at styrestangens bremsekontakt fungerer korrekt.  

Fig. 6: fastgøringspunkter 
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 Kontroller, at løft-/sænkfunktionen fungerer korrekt ved hjælp af de pågældende 

knapper. 

 Kontroller, at alle møtrikker og bolte er korrekt fastspændt. 

 Kontroller visuelt, at slanger/rør eller elektriske kabler ikke er ødelagte. 

 

6. DRIFTSANVISNINGER  

INDEN PALLELØFTEREN SÆTTES I DRIFT, 

SKAL MAN FØLGE ADVARSELS- OG SIK-

KERHEDSANVISNINGERNE (KAPITEL 3). 

 

Sørg for, at lasten er placeret stabilt på paller og at de daglige 

inspektioner er gennemført. 

Sæt tændingsnøgleni (8) og drej den for at starte. Tryk på 

hornet (15) for at aktivere det akustiske signal. 

a. Parkering 

 

PARKER IKKE PALLELØFTEREN PÅ STIGNINGER 

 

Palleløfteren er udstyret med en elektromagnetisk parkeringsbremse til fejlsikring.  

Sænk altid gaflerne helt ned på jorden. Tryk på sikkerhedskontakten (9). 

b. Løft 

OVERBELAST IKKE PALLELØFTEREN! MAKS. KAPACITET ER 1500 KG. 

 

Kør palleløfteren frem med sænkede gafler og indfør dem under pallen, og tryk så på løfteknappen (16) 

op til den ønskede højde. 

c. Sænkning 

Tryk forsigtigt på sænkeknappen (16). 

Sænk lasten, indtil gaflerne er helt frigjort fra pallen, og fjern 

forsigtigt palleløfteren fra selve lasten. 

d. Kørsel 

KØR KUN PÅ STIGNINGER MED LASTEN VEN-

DENDE OPAD.  

KØR IKKE MED PALLELØFTEREN PÅ STIGNIN-

GER, DER OVERSTIGER ANVISNINGERNE I DE 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.  

5 

6 

15 

16 

Fig.7: Styrestangens betjening 

Fig. 8: Lasten vender opad 
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Efter start af palleløfteren ved at dreje tændingskontakten (8), skal man flytte styrestangen i 

funktionsområdet (“F”, fig. 9). 

Drej acceleratorknappen i den ønskede retning frem “Fw.” eller bak “Bw.” (fig. 9). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroller kørehastigheden ved hjælp af acceleratorknappen (6) forsigtigt, indtil den ønskede hastighed 

er nået. Når acceleratorknappen bringes i neutral position, sænker styreenheden hastigheden, indtil 

palleløfteren standes. Når palleløfteren standses, indkobles parkeringsbremsen.  

Kør forsigtigt palleløfteren til bestemmelsesstedet. Vær opmærksom på omgivelserne og juster 

hastigheden med acceleratorknappen. 

e. Styring 

Palleløfteren styres ved at flytte styrestangen til højre eller til venstre. 

f. Bremsning 

BREMSERNES YDEEVNE AFHÆNGER AF OMGIVELSERNE OG LASTEN. 

 

Opbremsningen kan aktiveres på flere forskellige måder: 

 Flyt acceleratorknappen (6) i indledende position “0” eller slip knappen, og så 

aktiveres bremseudligningen. Palleløfteren bremser og standser. 

 Hvis acceleratorknappen (6) flyttes fra én retning til modsat retning, aktiveres 

palleløfterens bremseudligning, indtil man starter kørsel i modsat retning. 

 Palleløfteren bremser, hvis styrestangen flyttes op eller ned i bremseområdet (”B”). 

Hvis styrestangen slippes, flytter den automatisk mod øverste bremseområde (“B”). 

Palleløfteren bremser og standser. 

 Knappen til værn mod sammenklemning (5) hindrer, at operatøren bliver klemt fast. 

Når den aktiveres, sænker palleløfteren hastigheden og/eller begynder at bakke 

(“Bw.”) i kort afstand, hvorefter den standser. Tag højde for, at denne knap fungerer, 

også selv om palleløfteren ikke er i bevægelse og styrestangen er i 

funktionsområde. 

 

Fig. 9: Retning 
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g.  Fejlfunktion 

Hvis der opstår fejlfunktion eller hvis palleløfteren ikke fungerer, skal man standse og trykke på 

nødstopknappen (9). Hvis det er muligt, skal man parkere palleløfteren på et sikkert sted og tage 

tændingsnøglen (8) ud. 

Meddel straks dette til den ansvarlige og/eller kontakt servicecenteret. Hvis det er nødvendigt, skal man 

bugsere palleløfteren væk fra arbejdsområdet ved hjælp af egnet bugserings- / løftegrej. 

 

h. Nødsituationer 

I tilfælde af nødsituationer eller væltning skal man straks bringe sig i sikker afstand. Hvis det er muligt, 

skal man trykke på nødstopknappen (9). Alle elektriske funktioner sættes ud af drift. 

 

7. OPLADNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIER 

 

 Det er kun tilladt for kvalificeret personale at udføre service eller opladning af 

batterierne. Følg anvisningerne i denne manual og anvisningerne fra producenten 

af batterierne. 

 Disse batterier kræver ingen vedligeholdelse; de må ikke fyldes op. 

 Genbrug af batterierne er underlagt lokal lovgivning. Følg de lokale regler.  

 Når batterierne afmonteres, er åben ild forbudt, idet gasserne forårsage en 

eksplosion! 

 I batteriopladningsområdet er det forbudt at opbevare materialer eller væsker i 

forbrænding. Rygning er forbudt, og området skal være godt ventileret. 

 Parker palleløfteren et sikkert sted, inden ladning eller installation og opladning af 

batterierne. 

 Inden afslutning af vedligeholdelsen skal man sikre sig, at alle kabler er korrekt 

tilsluttet, og at der ikke er hindrende elementer for de andre af palleløfterens 

komponenter. 

 

Palleløfteren er som standard udstyret med følgende forseglede batterier med batterisyre: 

2 stk. 12 V/ 85 Ah (C5)  

 

DET ER KUN TILLADT AT ANVENDE FORSEGLEDE BATTERIER MED 

BATTERISYRE. 

BATTERIVÆGTEN PÅVIRKER PALLELØFTERENS DRIFT. 

TAG HØJDE FOR BATTERIERNES MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATUR. 
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Fig. 10: Udskiftning af batterierne 

a. Udskiftning 

Parker palleløfteren et sikkert sted og sluk for den 

på tændingskontakten (8), og tryk på 

nødstopknappen (9). Løsn skruen (17) i øverste 

afskærmning og tag afskærmningen af. Løsn de 4 

skruer (18) på hovedafskærmningen og tag 

afskærmningen af. Løsn hver af de 2 skruer (19) 

på batteripolerne. Slæk fastgøringsremmene (20) 

og tag dem af, og træk batterierne ud (21). 

Installer i modsat rækkefølge af afmonteringen. 

Først skal plusklemmerne tilsluttes. I modsat fald 

kan det gøre skade på palleløfteren. 

 

b. Indikator for batteriopladning 

Tilstand for afladning er angivet af ti røde LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun når batteriet af tilstrækkeligt opladet, tænder LED-dioderne til højre. I takt med at batteriopladningen 

mindskes, slukker LED-dioderne efterfølgende én ad gangen. 

 Den anden LED-diode fra venstre blinker for at advare om ”energireserve” (afladt 70 %). 

 De to LED-dioder helt til venstre blinker vekslende for at angive ”tom” (afladt 80 %). 

c. Opladning 

 

 Palleløfteren kan kun oplades med den 

medfølgende originale batterioplader.  

Specifikationen er følgende:  

Nominel opladning: 100 – 240 V CA, 

50/60 Hz, 300W 

Nominel effekt: 24V/ 8A 

 Inden batteriopladeren tages i brug, skal 

man forstå anvisningerne.  

 Følg altid disse anvisninger!  

Afladet batteri Opladet batteri 

Fig.11: Indikator for afladet batteri 
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Fig.12: Batteriopladning 

Forsyningskabel 
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 Stedet, hvor opladningen udføres, skal være godt ventileret. 

 Korrekt opladning kan kun kontrolleres på opladningsindikatoren. For at kontrollere 

opladningen skal opladningen afbrydes og palleløfteren skal sættes i gang. 

 

Parker palleløfteren i et beskyttet område med strømforsyning.  

Sænk gaflerne og fjern lasten. 

Sluk for palleløfteren og tilslut strømforsyningskablet til strømforsyningen.  

Frakobl strømforsyningskablet og læg det på plads, når batteriopladeren har fuldført opladningen.  

 

8. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE  

 Vedligeholdelsesindgreb på denne palleløfter må kun udføres af kvalificeret og 

korrekt uddannet personale. 

 Inden der udføres vedligeholdelsesindgreb skal man fjerne lasten fra gaflerne og 

sænke dem i laveste position.  

 Hvis det er nødvendigt at løfte palleløfteren, skal man følge anvisningerne i kapitel 

4b med brug af egnet løfte- eller fastgøringsgrej. Inden arbejdet påbegyndes skal 

man anbringe sikkerhedsanordninger (fx donkraft, kiler eller træblokke) under 

palleløfteren, så den ikke utilsigtet sænkes, bevæger sig eller glider. 

 Vær opmærksom på at holde fast i styrestangen. Den komprimerede gasfjeder 

forlades og uopmærksomhed kan medføre kvæstelser.  

 Brug udelukkende originale reservedele fra forhandleren. 

 Hydraulikolieudslip kan medføre fejl og ulykker. 

 Det er kun kvalificerede tekniske servicemedarbejdere, der må justere på 

trykventilen. 

Hvis det er nødvendigt at udskifte dækkene, skal man følge ovenstående 

anvisninger. De drejende hjul skal være runde og må ikke have uregelmæssig 

nedslidning. 

Kontroller elementerne vist i vedligeholdelses-kontrollisten. 

a.  Vedligeholdelses kontrolliste 

Tabel 3: Vedligeholdelses kontrolliste 

 

 Interval (måneder) 

1 3 6 12 

Hydraulik 

1 Kontroller hydraulikcylinderen og stemplet for at finde frem til eventuelle skader, 

støj og utætheder. 

    

2 Kontroller forbindelser og hydraulikslanger for at finde frem til eventuelle skader 

og utætheder. 

    

3 Inspicer hydraulikolieniveauet; påfyld, hvis nødvendigt.     

4 Påfyld hydraulikolie (hver 12. måned eller for hver 1500 arbejdstime).     

5 Kontroller og juster trykventilens funktion (1500kg +0/+10%)     

Mekanisk system 

6 Inspicer gaflerne for at finde frem til eventuelle deformationer og revner.     
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7 Kontroller chassiset for at finde frem til eventuelle deformationer og revner.     

8 Kontroller, at alle skruer er skruet fast.     

9 Kontroller stempelstængerne for at finde frem til eventuelle deformationer og skader.     

10 Kontroller gearkassen for at finde frem til eventuel støj og utætheder.     

11 Inspicer hjulene for at finde frem til eventuelle deformationer og skader.     

12 Inspicer og smør styretøjets lejer.     

13 Inspicer og smør drejeleddene.      

14 Smør dele med smørenipler.     

Elektrisk system 

15 Inspicer det elektriske system for at finde frem til eventuelle skader.     

16 Kontroller de elektriske forbindelser og klemmer.     

17 Afprøv nødstopknappens funktion.     

18 Kontroller den elektriske køremotor for at finde frem til eventuel støj og skader.     

19 Afprøv displayet.     

20 Kontroller, at de rigtige sikringer er i brug.     

21 Afprøv advarselssignalet.     

22 Kontroller kontaktoren/kontaktorerne.      

23 Kontroller utætheder i chassiset (isoleringstest).     

24 Kontroller funktion og mekanisk slid på acceleratoren.     

25 Kontroller det elektriske system for køremotoren.     

Bremsesystem 

26 Kontroller bremsens ydeevne, og udskift om nødvendigt bremseskiven eller 

juster luftgab. 

    

Batteri 

27 Kontroller batterispændingen.     

28 Rengør og smør klemmerne og kontroller for at finde frem til eventuel 

tilstedeværelse af rust eller skader. 

    

29 Kontroller batterirummet for at finde frem til eventuelle skader.     

Batterioplader 

30 Kontroller det primære strømforsyningskabel for at finde frem til eventuelle skader.     

31 Kontroller beskyttelsen mod start under opladning.     

Funktion 

32 Kontroller hornets funktion.     

33 Kontroller luftgabet i den elektromagnetiske bremse.     

34 Afprøv nødstopbremsen.     

35 Afprøv modstrømsbremsning og regenerativ opbremsning.     

36 Afprøv funktionen af knappen til værn mod sammenklemning.     

37 Kontroller styretøjets funktion.     

38 Kontroller løft-/sænkmekanismens funktion.     

39 Kontroller styrestangkontaktens funktion.     

Generelt 

40 Kontroller, at alle skilte er læsbare og intakte.     

41 Inspicer drejehjulene, juster højden og udskift dem, hvis de er nedslidte.     

42 Udfør en prøvekørsel.     
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b.  Smørepunkter 

Smør punkterne angivet i vedligeholdelses-kontrollisten. Den påkrævede smøremiddelspecifikation er 

følgende: DIN 51825, standard smøremiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Kontroller og påfyld hydraulikolie 

Den påkrævede hydraulikvæske er 

 

 H-LP 46, DIN 51524 

 Viskositet 41,4 - 47 

 Afhængigt af typen er den påkrævede mængde 0,7L  

 

Restmateriale, som fx olie, brugte batterier eller andet skal bortskaffes og genbruges iht. lokale regler, 

og om nødvendigt skal det sendes til et bortskaffelsesfirma. 

Olieniveauet i ikke-løftet position skal være mellem min. 0,6L og 0,8L. 

Om nødvendigt skal man påfylde olie fra påfyldningspunktet. 

 

 

 

 

 

1. Roterende leje Led 
2. Støtteleje for hjul 
3. Pumpe 
4. Flange 
5. Led 
6. Aksel 
7. Lejer på lasthjul 

 

Fig. 13: Smørepunkter 
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d.  Kontrol af elektriske sikringer 

Tag det primære dæksel af. Sikringernes position er vist i fig. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Sikringer 
 Værdi 

FU1 10A 

FU2 0,5A 

FU01 150A 

FU02 80A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Sikringernes placering 
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9. PROBLEMLØSNING 

 

 Hvis palleløfteren er fejlbehæftet, skal man følge anvisningerne i kapitel 6. 

 

Tabel 5: Problemløsning 

PROBLEM ÅRSAG LØSNING 

Det er ikke muligt at 

løfte lasten. 

Lastens vægt er for høj. Løft kun tilsvarende vægt til maks. 

last, som anvist i typeskiltet.  

Afladet batteri.  Oplad batteriet. 

Defekt løftesikring. Kontroller og udskift eventuelt 

løftesikringen. 

For lavt hydraulikolieniveau. Kontroller og påfyld eventuelt 

hydraulikolie. 

Olieudslip. Reparer slanger og/eller 

cylindertætheden. 

Olieudslip fra 

udluftning. 

For meget olie. Mindsk oliemængden. 

Palleløfteren starter 

ikke. 

Batteriet er under opladning.  Oplad batteriet helt og træk stikket 

ud af stikkontakten. 

Batteriet er ikke sluttet til. Tilslut batteriet korrekt. 

Defekt sikring. Kontroller og udskift eventuelt 

sikringerne. 

Lav batteriopladning.  Oplad batteriet. 

Den kombinerede nødstopkontakt er 

aktiveret. 

Frakobl den kombinerede 

nødstopkontakt ved at indkoble og 

trække i grebet. 

Styrestang i funktionsområde. Først og fremmest, flyt styrestangen 

i bremseområde. 

 

Hvis palleløfteren udviser fejlfunktion og ikke kan bringes uden for driftsområdet, skal man løfte den op 

med donkraft og placere et transportgrej under lasten, så palleløfteren bringes i sikkerhed. Fjern 

palleløfteren fra gangvejen. 
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10. EL-/KREDSLØBSDIAGRAM 

a.  El-diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikringer EP15 

FU1: 10 A 

FU2: 0,5 A 

FU01: 150 A 

FU02: 80 A 

Fig. 15: Elektrisk diagram 
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b.  Hydraulikkredsløb 

 

 

 

 

 

Fig.16: Hydraulikkredsløb  

Hydraulikforsynings-

blok (motor og 

pumpe) 

Oliebeholder 

Trykventil 

Sænkeventil 

Løftecylinder 

Spjældventil 
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11. SPECIFIKKE ANVISNINGER FOR DET AMERIKANSKE 
MARKED (USA) 

 

Indholdet i dette kapitel er specifikt for det amerikanske marked (USA). 

 

a.  Indledning/ Overensstemmelse 
Brug af denne palleløfter kræver kendskab, som fås i denne manual. Denne manual skal opbevares i 

hele den industrielle palleløfters levetid. 

 

DET ER PÅKRÆVET: AT VÆRE OPLÆRT OG KVALIFICERET TIL BRUG AF DENNE 

PALLELØFTER! LÆS OG FØLG ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER I DENNE 

MANUAL OG PÅ PALLELØFTEREN! 

 

Det er kun korrekt oplært personale, der må bruge en industriel palleløfter. Arbejdsgiveren skal oplære 

personalet og certificere kvalifikationen af samme til brug af denne palleløfter (krav OSHA § 1910.178). 

Oplæringen skal opfylde kravene i OSHA og som minimum emnerne omhandlet i denne manual. Ud fra 

indholdet i denne driftsmanual kan brugeren henvende sig til forskellige personer, blandt andet ejeren af 

palleløfteren, lejeren eller udlåneren af palleløfteren og operatøren, som angivet i standarden ASME 

B56.1. Vær opmærksom på afsnittet i ASME B56.1, der handler om operatøren. I denne standard 

fastsættes, at sikker brug er operatørens ansvar (ASME B56.1-2003, Del II, afsnit 5.1.1). Operatøren og 

personer i nærheden kan blive alvorligt skadet eller endda risikere dødsfald, hvis palleløfteren ikke 

anvendes korrekt. Inden palleløfteren tages i brug, skal man sikre sig, at den er i korrekt driftstilstand. 

Denne palleløfter er konstrueret og bygget i henhold til branchens og de lovmæssige krav. For 

yderligere informationer, se følgende:  

- ASME B56.1 (American Society of Mechanical Engineers) 

- OSHA §1910.178 (Occupational Safety and Health Act) 

- UL 583 (Underwriters Laboratory) 

- ANSI Z535.4 (American National Standards Institute) 

 

 Dette symbol angiver farlige situationer, som kan medføre alvorlige kvæstelser 

eller dødsfald, hvis de ikke undgås. Følg anvisningerne eller forholdsreglerne i denne meddelelse for at 

undgå potentiel fare for kvæstelser eller dødsfald. 

 

 Hvis man ikke følger anvisningerne, angiver advarslen en farlig situation, der kan 

medføre moderate kvæstelser. Følg anvisningerne eller forholdsreglerne i denne meddelelse for at 

undgå potentiel fare for kvæstelser eller dødsfald. 

 

 Hvis man ikke følger anvisningerne, angiver advarslen en farlig situation, der kan 

medføre mindre kvæstelser. Følg anvisningerne eller forholdsreglerne for at undgå mindre kvæstelser. 
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b.  Beskrivelse af advarselsskilte (gælder kun det amerikanske marked) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Skilt, som skal læses og hvis anvisninger skal 
følges 

D Fasthægtningsmærkat 
F Påfyldningspunkt 
G Typeskilt (ID) 
H Advarselssymbol om at holde afstand og 

standse palleløfteren 

I  Symbol om opmærksomhed for batterioplader 
J Symbol om fare vedrørende batterier 
K Symbol om advarsel for batterispænding 
L Symbol om advarsel vedrørende elektriske 

anordninger 
M Symbol om fare; stig ikke op 
O Kapacitetsskilt 

 

 

Palleløfteren er udstyret med en nødstopknap (9), som standser alt arbejde med løft, sænkning, kørsel 

og indkobler den elektromagnetiske bremse, hvis der opstår fejl. Funktionen er beskrevet i kapitel 2c. 

Følg altid anvisningerne på skilte og mærkater. Udskift skilte og mærkater, hvis de beskadiges eller 

mangler. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Advarselsskilt og sikkerhedsanordninger (gælder kun USA) 
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Symbol Læs og følg anvisningerne (A)    Symbol Vær opmærksom batterioplader (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfyldningspunkt (F)        Symbol om fare vedrørende batterier (J) 

 

 

 

 

 

 

Advarselssymbol om at holde afstand  

og standse palleløfteren (H) 

Symbol om advarsel for batterispænding (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol om advarsel vedrørende elektriske 

anordninger (L) 

 

 

 

 

 

 

Symbol om fare; stig ikke op (M) 

(kun hvis ikke udstyret med 

sammenklappelig platform) 
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c. Primære tekniske specifikationer for det amerikanske marked 
 

Se skema på side 5 

   Tabel 6: Primære tekniske specifikationer for standardversion (amerikanske marked)  

Datablad for industriel palleløfter iht. VDI 2198 

E
g

e
n

s
k

a
b

e
r 

1.2 
Producentens 

typebetegnelse 
 EP15-N01 

1.3 
Drev (batteri, diesel, 
benzin, gas, manuel)  Batteri 

1.4 Betjening  Gående 

1.5 Løfteevne / Last Q (t) pund 1,5 3300 

1.6 Lastens tyngdepunkt c (mm) tommer 600 23,6 

1.8 Lastafstand x (mm) tommer 963 1054 41,5 

1.9 Akselafstand y (mm) tommer 1217 1310 51,6 

V
æ

g
t 

2.1 Egenvægt kg pund 285 627 

2.2 
Akselbelastning med last 

for/bag 
kg pund 760/1026 674/1112 1483/2446 

2.3 
Akselbelastning uden 

last for/bag 
kg pund 222/64 226/60 497/132 

H
ju

l,
 c

h
a
s

s
is

 

3.1 Dæk   Polyurethan (PU) 

3.2 Dækstørrelse, for  x w(mm) tommer  252x89 9,9x3,5 

3.3 Dækstørrelse, bag  x w(mm) tommer 84x70/84x93 74x70/74x93 2,9x2,8/2,9x37 

3.4 Ekstra hjul, mål  x w(mm) tommer  100x40  3,9x1,6 

3.5 
Hjul, antal for/bag 
(x=drev)   1x +2/ 2 eller 1x +2/ 4 

3.6 Sporbredde, for b10 (mm) tommer 500 19,7 

3.7 Sporbredde, bag b11 (mm) tommer 360 490 19,3 

M
å

l 

4.4 Løftehøjde gafler h3 (mm) tommer 120 4,7 

4.9 
Styrestangens højde i 
køreposition min./maks. h14 (mm) tommer 934/1205 36,8/47,4 

4.15 
Højde over jorden, 

sænkede gafler 
h13 (mm) tommer 85 75 3,0 

4.19 Samlet længde l1 (mm) tommer 1590 1660 65,4 

4.20 
Længde inkl. 

gaffelbagside 
l2 (mm) tommer 440 17,3 

4.21 Samlet bredde b1 (mm) tommer 700 27,6 

4.22 Gaffelmål s/e/l (mm) tommer 47 / 160 / 1150 47 / 160 /1220 1,9 / 7,5 /48,0 

4.25 Gaffelbredde udvendig b5 (mm) tommer 520 650 25,6 

4.32 
Frihøjde midte 
akselafstand m2 (mm) tommer 34 24 0,9 

4.34 
Arbejdsgangbredde ved 

palle på langs 800x1200 
Ast (mm) tommer 2145 2176 85,7 

4.35 Venderadius Wa (mm) tommer 1480 1550 61,0 

Y
d

e
ls

e
s
d

a
ta

 

5.1 
Kørehastighed med/uden 

last 
km/h mph 5,5 / 5,5 3,4/3,4 

5.2 
Løftehastighed 

med/uden last 
m/s fpm 0,025 / 0,035 4,9/6,9 

5.3 
Sænkehastighed 

med/uden last 
m/s fpm 0,045 / 0,030 8,9/5,9 

5.8 
Maks. stigeevne 

med/uden last 
% 5/ 8 
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5.10 Driftsbremse   Elektromagnetisk 

E
le

k
tr

is
k

 m
o

to
r 

6.1 
Køremotor effekt ved S2 

60min  
kW HP 0,9 1,2 

6.2 
Løftemotor effekt ved S3 

5% 
kW HP 0,8 1,0 

6.3 
Batteri iht. DIN 43531/ 

35/ 36 A, B, C, nej 
  Nej 

6.4 
Spænding, nominel 

batterikapacitet K5 
V/ Ah 2x12 / 85 

6.5 Batterivægt kg pund 48 105,6 

6.6 
Energiforbrug iht. 

VDI-cyklus 
kWh/h 260 / 170 / 230  

A
n

d
re

 
s

p
e
c

if
ik

a
-

ti
o

n
e

r 

8.1 Kørestyringens art   Kontrol af CA-hastighed 

8.4 Støjniveau (EN 12053) dB(A) 67 
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12. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (gælder for salg inden 
for EU) 

[EN] CE DECLARATION OF CONFORMITY 
The signatory hereby declares that the specified machine conforms to the EU Directive 2006/42/EC (Machine Directive) and 2004/108/EEC 
(Electro-Magnetic Compatibility, EMC) including their amendments as translated into national legislation of the member countries. The signatory is 
individually authorized to compile the technical documents.  

[DE] EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Der Unterzeichner bescheinigt hiermit, dass die im Einzelnen bezeichnete Maschine den Europäischen Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) 
und 2004/108/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV) einschließlich deren Änderungen sowie dem entsprechenden Rechtserlaß zur 
Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht entspricht. Der Unterzeichner ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. 

[ES] DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
El signatario certifico por medio de la presente que la máquina especificada cumple con las Normas Europeas 2006/42/CE (Normativa para maquinarias) 
y 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética), incluyendo sus respectivas modificaciones, así como con el decreto-ley para la adaptación de las 
normas al derecho nacional. El signatario dispone de una autorización individual que le permite compilar la documentación técnica. 

[FR] DECLARATION DE CONFORMITE CE 
Par la présente déclaration, les soussignés certifient que le machines spécifié ci-dessus est conforme à la loi et aux directives européennes 
2006/42/CE (directive sur les machines) et 2004/108/CEE (compatibilité électromagnétique - CEM), y compris aux modifications qui y sont apportées 
et à l’arrêté autorisant sa transposition en droit national. Chaque signataire est habilité à établir individuellement la documentation technique. 

[NL] EG-CONFORMITEITSVERKLARING 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat - volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten - de hierboven vermelde opgegeven machina beantwoordt 
aan de bepalingen qua veiligheid bij machines (EG richtlijn 2006/42/EC) en elektromagnetische compatibiliteit (EG richtlijn 2004/108/EEC). 
Ondergetekenden zijn ieder individueel gemachtigd het technisch dossier samen te stellen. 

[PT] DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
Pela presente, os signatários certificam que a máquina especificada está conforme às Directivas Europeias 2006/42/CE („Máquinas“) e 
2004/108/CEE („Inocuidade Electromagnética - IEM“), incluindo as alterações das mesmas e o respectivo decreto-lei para a transposição em lei 
nacional. Cada um dos signatários está autorizado a proceder à elaboração da documentação técnica. 

[IT] DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
I sottoscritti dichiarano che il veicolo per trasporti interni a macchina specificato soddisfa le Direttive Europee 2006/42/EC (Direttiva Macchine) e 
2004/108/EEC (Compatibilità elettromagnetica - EMV) comprese le relative modifiche, come pure il rispettivo decreto legislativo per la conversione 
delle direttive in diritto nazionale. I sottoscritti sono singolarmente autorizzati alla creazione della documentazione tecnica. 

[HR] IZJAVA O SUKLADNOSTI CE 
Nižepotpisani izjavljuju da je navedeno industrijsko vozilo za unutarnje transporte u skladu s europskim Direktivama 2006/42/EZ (Direktiva o 
strojevima) i 2004/108/EEZ (Elektromagnetska kompatibilnost - EMC), uključujući njihove izmjene i dopune te odgovarajuću uredbu za prenošenju 
direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Nižepotpisani su pojedinačno ovlašteni za izradu tehničke dokumentacije. 

[GA] DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA CE 
Dearbhaíonn an duine a bhfuil a ainm thíos go bhfuil an fheithicil le haghaidh iompar inmheánach sonraithe i gcomhréir leis na Treoracha Eorpacha 
2006/42/CE (Treoir um Meaisíní) agus 2004/108/CEE (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach - EMC) agus a gcuid leasuithe, agus leis an fhorógra 
ábhartha dlí a aistríonn na treoracha sa dlí náisiúnta. Tá údarás ag an duine a bhfuil a ainm thíos as féin an doiciméadú teicniúil a chruthú. 

[BG] EВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Подписаните удостоверяват с настоящето, че подробно описаното машина средство отговаря на европейския норматив 2006/42/EG 
(норматив за машини) и на 2004/108/EG (електро-магнетична съвместимост), включително с техните промени, както и на съответния указ за 
прилагане на нормативите в националното право. Подписаните при това са упълномощении поотделно да съставят техническата 
документация. 

[CZ] EG - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Níže podepsaný tímto potvrzuje, že podrobný popis uvedené stroje odpovídá Evropským směrnicím 2006/42/EC (směrnice pro stroje) a 
2004/108/EEC (elektromagnetická interference - EMV) včetně jejich pozdějších úprav, jakož i příslušným právním výnosům pro uplatnění příslušné 
směrnice v rámci národního práva. Každý z podepsaných jsou jednotlivě zplnomocněni k vytvoření technických podkladů. 

[DK] EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Undertegnede attesterer hermed, at det specificerede maskine stemmer overens med de Europæiske Direktiver 2006/42/EU (maskindirektiv) og 
2004/108/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) samt med den modsvarende lovvedtagelse til implementering af direktiver i den nationale 
lovgivning. De undertegnede er hver for sig beføjet til at sammenstille de tekniske dokumenter. 

[ET] EL VASTAVUSAVALDUS 
Allakirjutanud tõendavad käesolevaga, et üksikasjaliselt kirjeldatud täpsustatud masin vastab Euroopa direktiividele 2006/42/EÜ (Direktiiv masinate 
kohta) ja 2004/108/EMÜ (Elektromagnetiline sobivus - EMS) kaasa arvatud nende muudatused ja nendele vastavatele õigusmäärustele direktiivide 
muutmiseks siseriiklikuks õiguseks. Iga allakirjutanu üksikult on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. 

[FI] EU-YHDENMUKAISUUSSELOSTUS 
Allekirjoittaneet todistavat täten, että kukin erikseen mainittu omalla voimanlähteellä varustettu tehdaskone vastaa EU-direktiivien 2006/42/EC 
(koneenrakennusdirektiivi) ja 2004/108/EEC (sähkömagneettinen yhteensopivuus – EMC) määräyksiä sekä niiden muutoksia ja niiden kansalliseen 
lainsäädäntöön soveltamista koskevaa oikeussääntöä. Jokaisella allekirjoittaneista on oikeus itsenäisesti laatia asiaankuuluvia teknisiä asiakirjoja. 

[EL] ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ 
Οι υπογράφοντες βεβαιώνουν διά της παρούσης ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα συμμορφώνεται προς την Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕΚ 
(«Μηχανήματα») και 2004/108/ΕΟΚ (Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, ΗΜΣ), καθώς και οι τροποποιήσεις τους, όπως μεταφράστηκε στην εθνική 
νομοθεσία των χωρών μελών. Οι υπογράφοντες είναι σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένοι ατομικά να καταρτίσουν τα τεχνικά έγγραφα. 

[HU] EU KONFORMITÁSI NYILATKOZAT 
Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt a megadott gép megfelel a 2006/42/EC (Gép-Irányelv) és a 2004/108/EEC (Elektromágneses 
összeférhetőség - EMV) Európai Irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére irányuló megfelelő 
jogi rendelkezést. Továbbá az alulírottak mindegyike rendelkezik meghatalmazással arra nézve, hogy összeállíthatja a műszaki dokumentációt. 

[LT] ES ATITIKIMƠ DEKLARACIJA 

Žemiau pasirašę asmenys patvirtina, kad atskirai aprašytas nurodyta mašina atitinka Europos Sąjungos direktyvas 2006/42/EB (Mašinų direktyva) ir 
2004/108/EEB (Elektromagnetinis suderinamumas – EMS) įskaitant jų pakeitimus, o taip pat ir atitinkamą teisės aktą dėl direktyvų įgyvendinimo 
nacionalinėje teisėje. Kiekvienas iš pasirašiusių asmenų turi teisę ruošti techninę dokumentaciją. 

CE-DD-002 



28 
 

[LV] ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
Ar zemāk redzamajiem parakstiem tiek apliecināts, ka norādīts mašīna atbilst Eiropas Savienības normatīvām 2006/42/EG (Mašīnu normatīvas) un 
2004/108/EWG (Elektromagnētiskā atbilstība – EMV), ieskaitot to izmaiņas, kā arī atbilstošos tiesiskos rīkojumus normatīvu pielāgošanai 
nacionālajai likumdošanai. Parakstu īpašnieki ir atsevišķi pilnvaroti sastādīt tehniskās dokumentācijas. 

[NO] EU-KONFORMITETSERKLÆRING 
Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede maskin med kraftdrift tilsvarer de europeiske retningslinjene 2006/42/EC 
(maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk fordragelighet - EMV) inklusiv disses endringer og den tilsvarende rettsforordning til 
omsetning av nasjonal rett. Hver undertegnede er fullmektig til å sette sammen de tekniske dokumentene. 

[PL] DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
Niżej podpisani deklarują, że poniżej opisana maszyna spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/EC (Dyrektywa 
Maszynowa) i 2004/108/EEC (Kompatybilności elektromagnetycznej - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami 
mającymi na celu przeniesienie tych dyrektyw do prawa krajów członkowskich. Sygnatariusz jest indywidualnie upoważniony do zestawiania 
dokumentacji technicznej. 

[RO] DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 
Subsemnaţii adeveresc prin prezenta că vehiculul de specificat maşină descris individual corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva 
privind maşinile) şi 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetică - CEM) inclusiv modificărilor lor precum şi actului legislativ corespunzător 
prentru transpunerea directivelor în drept naţional. Subsemnaţii sunt fiecare în parte împuterniciţi să întocmească documentaţia tehnică. 

[RU] ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС 

Настоящим лица, подписавшие документ, удостоверяют, что машина с указанной спецификацией соответствует европейским стандартам 
2006/42/EG (Транспортная директива) и 2004/108/EWG (Электромагнитная совместимость - ЕМС), включая изменения в них, а также 
соответствующим национальным стандартам и нормам. Каждое по отдельности лицо, подписавшее документ, имеет полномочия для 
составления технической документации. 

[SV] EG-KONFORMITETSFÖRKLARING 
Undertecknarna intygar härmed att det i detalj betecknade maskin uppfyller de Europeiska direktiven 2006/42/EG (Maskindirektiv) och 
2004/108/EEG (Elektromagnetisk tålighet - EMV), inklusive ändringarna i detta och den motsvarande rättsförordningen för att omsätta direktiven i 
nationell rätt. Undertecknarna har var för sig fullmakt att sammanställa den tekniska dokumentationen. 

[SK] VYHLÁSENIE O ZHODE 
Dolu podpísaní týmto potvrdzujeme, že podrobný popis uvedené stroje Zodpovedá Európskym smerniciam 2006/42/EC (ernica pre stroje) a 
2004/108/EWG (elektromagnetická tolerancia – EMV ) vrátane jeho neskorších úprav, rovnako zodpovedá aj príslušným právnym nariadeniam na 
uplatnenie smerníc v rámci národného práva. Každý z podpísaných je jednotlivo splnomocnený na vytvorenie technických podkladov. 

[SL] EU IZJAVA O SKLADNOSTI 
Podpisani s tem potrjujemo, da posamično označeno določeno stroj vozilo odgovarja Evropski direktivi 2006/42/EC (Direktiva o strojih) in 
2004/108/EEC (Elektromagnetna skladnost - EMV) vključno z njihovimi spremembami ter ustrezno pravno uredbo o prevzemu smernic v nacionalno 
pravo. Podpisniki so vsakokrat posamezno pooblaščeni za izdajanje tehnične dokumentacije. 

[TR] AB UYGUNLUK AÇIKLAMASI 
İmza sahibi şahıslar, ayrıntıları belirtilen makine aracının, 2006/42/EC (Makine Yönergesi) ve 2004/108/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk – EMC) 
no'lu Avrupa Yönergelerine ve bunların değişiklik sonucu oluşan metinlerine ve yönergelerin milli hukuk hükümlerine dönüştürülmesine dair ilgili 
hukuk kararnamesine uygun olduğunu tasdik ederler. İmza sahibi şahıslar teknik dosyaları bir araya getirmek için münferiden vekil tayin edildi. 

 
(1) Type / Typ / Tipo / Modello / Tyyppi / Tipo / Τyποσ / Típus / Tip / Тип / Tips / Tipas / Tüüp 
(2) Serial No. / Serien-Nr. / N°. de série / Serienummer / Nº de serie / Numero di serie / Serienr. / Sarjanro / Αυξάνων αριθμός / Seriové číslo / 

Szériaszám / Nr.Seryjny / Serijska številka / Výrobné číslo / Серийный номер / Seri No. / Seerianr. / Sērijas Nr. / Serijos numeris 
(3) Year of constr. / Baujahr / Année de constr. / Bouwjaar / Año de constr. / Anno di costruzione / Produktionsår / Byggeår / Tillverkningsår / 

Valmistusvuosi / Ano de fabrico / Έτος κατασκευής / Rok výroby / Gyártási év / Rokprodukcji / Letnik / Год изготовления / Üretim yılı / 
Väljalaskeaasta / Izgatavošanas gads / Gamybosmetai 

(4) Manufacturer or his authorized representative in Community / Hersteller oder in der Gemeinschaft ansässiger Vertreter / Fabricant ou son 
mandataire établi dans la Communauté / Fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde / Fabricante o representante establecido en 
la Comunidad / Construtor ou Representante estabelecido na Comunidade / Costruttore oppure il suo rappresentante nella Comunità / Fabrikant 
eller dennesi Fællesskabet etablerede befuldmægtigede / Produsent eller agent innen felleskapet / Tillverkare eller representant inom EU / 
Valmistaja tai yhteisömaassa oleva edustaja / V˘robce nebo jeho zastoupení / Gyártó / producent albo jego przedstawiciel w EG (Wspólnota 
Europejska) / Καηαζθεπαζηήο ή όκηινο ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ / Üretici ya da Bölgedeki Yetkili Temsilci / Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik 
s sedežem v EU / Výrobca alebo zástupca so stálym bydliskom v EÚ / Изготовитель или его представитель, зарегистрированный в стране 
Содружества / Tootja või organisatsioonis paiknev esindaja / Ražotājs vai vietējais uzņēmuma pārstāvis / Gamintojas arba šalyje reziduojantis 
atstovas 

(5) Date / Datum / Data / Fecha / Datum / Dato / Päiväys / Kuupäev / Datums / Дата / Dátum / Dátum / Tarih / Ημερομηνία 
(6) Authorised signatory / Im Auftrag / Pour ordre / Incaricato / Por orden de / Por procuração / Op last van / På vegne af / På uppdrag / Etter oppdrag / 

Psta. / Ülesandel / Pavedus / V.i. / По поручению / Megbízásából /Длъжностно лице / Z pověření / Z poverenia / Po nalogu / Na polecenie / Din 
sarcina / Adına / θαη' εληνιή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Type:    XX XX – Selvkørende industriel palleløfter  

(2) Serienr.:    XXXXXXXX 

(3) Konstruktionsår:  AAAA 

(4) Producent eller autoriseret repræsentant: 

      Virksomhedsnavn / Adresse / Postnr. / Land 

(5) Dato:    AAAA.MM.DD 

(6) Autoriseret underskrift: underskrift 

http://de.pons.eu/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://de.pons.eu/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://de.pons.eu/griechisch-deutsch/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://de.pons.eu/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://de.pons.eu/griechisch-deutsch/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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