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Illustration af gaffeltruckens komponenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. udvendig mast 2. indvendig mast 3. løftekæde 

4. løftecylinder 5. chassis til læsning 6. gaffel 

7. trækhjul 8. parkeringsbremse 9. motorhjelm 

10. styrende dæk 11. modvægt 12. rat e førersæde 

13. baglygte med kombineret 

funktion 

14. beskyttelsestag 15. forlygte 

16. retningsviser 17. bakspejl  
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Type med hydrodynamisk trækkraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parkeringsbremsens 

håndtag  

2. Koblingspedal 3. Bremsepedal 

4. Speeder  5. Tændingslås  6. Afbryder til lyset 

7. Styrestang til løft  8. Styrestang til hældning 9. Afbryder med kombineret 

funktion 

10. Hornknap 11. Rat 12. Tæller  
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Type med mekanisk trækkraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parkeringsbremsens 

håndtag 

2. Slukningskabel 3. Koblingspedal  

4. Bremsepedal 5. Speeder 6. Kørestang 

7. Gearstang 8. Tændingslås 9. Afbryder til lyset 

10. Styrestang til hældning 11. Styrestang til løft 12. 
Retningsviserkommutator  

13. Hornknap 

 

14. Rat 15. Tæller 
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Trækkrafttype med momentomformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parkeringsbremse 2. Koblingspedal  3. Bremsepedal  

4. Speeder  5. Tændingslås  6. Afbryder til lyset  

7. Styrestang til løft  8. Styrestang til hældning  9. Gearstang  

10. Hornknap  11. Rat  12. Tæller  
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I. Instrumentering  
Gaffeltruck udstyret med kombineret digital indikator med en meget præcis 

behandlingstilstand, der anvender mikrocontrollerens kerne. Under konstruktionen 

af kredsløbene har vi prioriteret kravene til høj følsomhed, høj pålidelighed og 

reduceret forbrug, med henblik på at udelukke defekter vedrørende manglende 

stabilitet, høj risiko for varme, højt energiforbrug, ringe modstandsdygtighed over 

for stød, ringe kompatibilitet, og sikre en intuitiv og let synlig instrumentation, som 

er i stand til at formidle pålidelige oplysninger, for at tillade en sikker aktivering af 

gaffeltrucken.  

 

<Instrumentering A>  

 
 

Beskrivelse af symbolerne:  
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<Instrumentering B>  

 
 

Beskrivelse af symbolerne:  

 
 

<Beskrivelse af funktionen> 

Timetæller  

Denne timetæller, med lysdiodedisplay, registrerer motorens driftstimer. Til 

programmering af vedligeholdelsesindgreb og smøring. 

▲ VIGTIGT  

Hvis timetælleren ikke blinker, eller hvis der ikke er nogen visualisering under 

funktionen, går opladningen for langsomt, og en øjeblikkelig kontrol er nødvendig.  

Opladningens indikator  

Denne indikator benytter et lysdiodedisplay til visualisering af batteriets 

tilstand efter opladning. Når tændingslåsen bringes fra positionen “OFF” til 

positionen “I”, er kontrollampen tændt og generatoren oplader ikke batteriet. Når 

tændingslåsen bringes fra positionen “I” til positionen “II”, går gaffeltruckens motor 

i gang og lampen slukker, for at vise, at generatoren oplader batteriet.  
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▲ VIGTIGT  

Hvis kontrollampen forbliver tændt under drift, er der en fejlfunktion på 

batteriopladeren og en øjeblikkelig kontrol er nødvendig. 

 

Indikator for olietryk  

Denne indikator benytter et lysdiodedisplay til visualisering af motorens 

olietryk.  Når tændingslåsen bringes fra positionen “OFF” til positionen “I”, tænder 

kontrollampen.  Når tændingslåsen bringes fra positionen “I” til positionen “II”, 

slukker kontrollampen. 

▲ VIGTIGT  

Hvis kontrollampen forbliver tændt under drift, er trykket utilstrækkeligt og en 

øjeblikkelig kontrol er nødvendig. 

 

Indikator for adskillelse af olie-vand  

Denne indikator benytter et lysdiodedisplay til visualisering af indholdet af 

vand i olie-vandseparatoren. Når tændingslåsen bringes fra positionen “OFF” til 

positionen “I”, tænder kontrollampen. Når tændingslåsen bringes fra positionen “I” 

til positionen “II”, slukker kontrollampen. 

▲ VIGTIGT  

Hvis kontrollampen forbliver tændt under drift, kræver vandindholdet i 

separatoren en øjeblikkelig kontrol. 

 

Indikator for motoropvarmningsfase  

Denne indikator benytter et lysdiodedisplay til visualisering af motorens 

forvarmningsforhold. Når tændingslåsen bringes fra positionen “OFF” til 

positionen “I”, starter motorens forvarmning. Kontrollampen slukker efter et par 

sekunder og motoren går i gang. 
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▲ VIGTIGT  

Denne funktion findes kun på gaffeltrucks med dieselmotorversion.  

 

Indikation af motorkølevæskens temperatur  

Denne indikator benytter et lysdiodedisplay til visualisering af 

motorkølevæskens temperatur. Under normale forhold bør viseren befinde sig i 

det hvide område. 

▲ VIGTIGT  

Hvis viseren befinder sig i det røde område vil der opstå en alarm, og 

operatøren skal øjeblikkeligt afbryde aktiviteten, sænke motorens omdrejningstal og 

vente til viseren vender tilbage i det hvide område. 

 

Indikator for gasoliemængde  

Denne indikator benytter et lysdiodedisplay. Når tændingslåsen bringes fra 

positionen “OFF” til positionen “I”, signalerer indikatoren mængden af brændstof i 

tanken. “E” angiver at tanken er tom, “F” angiver at tanken er fuld.  

Viseren flytter sig til det røde område, når brandstofniveauet falder til under 

1/8 af tankens rumfang. 

 

▲ VIGTIGT  

1. Viseren flytter sig til det røde område, når brandstofniveauet falder til under 

1/8 af tankens rumfang. Operatøren skal foretage en genoptankning. 

2. Fyld brændstoftanken op efter endt arbejdsdag eller efter hver enkelt turnus. 

Herved reduceres kondens af fugtigheden i selve tanken. 

3. Denne funktion findes kun på dieselmotorversionen. 
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II. Afbrydere 

· Tændingslås ①  

OFF  

Denne position tillader isætning eller udtagning af nøglen. 

Benzin- og dieselmotorerne standser med nøglen i denne position. 

Position I  

Kredsløbet er lukket, når tændingslåsen er i positionen “I”. Efter motorens 

igangsætning befinder nøglen sig i denne position. 

Position II  

Startmotorens kredsløb lukker, når nøglen drejes over på “START”. Når 

nøglen trækkes ud, får en fjeder tændingslåsen til automatisk at vende tilbage til 

positionen “OFF”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ VIGTIGT  

1. Lad ikke startmotorens afbryder stå i positionen “I”, når motoren er standset. I 

modsat fald vil batteriet kunne blive afladet. 

2. Drej ikke tændingslåsen over i positionen “II”, når motoren er i funktion; i 

modsat fald foreligger der risiko for at startmotoren tager skade. 

3. Lad ikke startmotoren køre i over 15 sekunder. Vent cirka 20 sekunder, før 

der gøres et nyt forsøg på igangsætning. 
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· Lysafbryder (9) 

Den lysende afbryder kan trækkes ud i andet gear. 

 Gear 

Lys 
0 (OFF) 1. 2. 

Positionslygte OFF ON ON 

Forlygter OFF ON ON 

Baglygter OFF ON ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Horn ③  

Tryk på gummibeklædningen i midten af rattet, for at aktivere hornet.  

 

· Retningsviserens kontaktarm④  

Benyt denne kontaktarm til at vise hvilken vej gaffeltrucken skal dreje i. Når 

denne kontaktarm er aktiveret, blinker retningsviserens kontrollampe. 

R Højresving 

N Neutral position 

L Venstresving 

 

▲ VIGTIGT  

Retningsviseren vender ikke automatisk tilbage til den neutrale position, som 

det ellers sker på personvogne. Manuel inaktivering er påkrævet.  
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III. Betjeningsanordninger  

· Rat ⑤ 

 

 

Rattet fungerer på traditionel vis: Hvis det drejes mod højre, styres 

gaffeltrucken mod højre, hvis det drejes til venstre, styres gaffeltrucken mod 

venstre. Styrehjulene befinder sig i den bagerste del af køretøjet. Dette får den 

forreste del af gaffeltrucken til at ændre retning under et sving. Denne type rat er 

nemt at bruge, når man får lidt erfaring. 

   ADVARSEL  

Denne gaffeltruck er udstyret med servostyring og det er derfor besværligt at 

dreje rattet for slukket motor. Genstart motoren, for at genaktivere servostyringen. 

 

· Parkeringsbremsegreb ⑥ 

Anvend parkeringsbremsegrebet når gaffeltrucken skal parkeres. Aktiveres 

dette greb, indkobles parkeringsbremserne på de to forhjul. Skub grebet fremad, 

for at udløse parkeringsbremserne. 

 

   ADVARSEL  

Hvis det er absolut uundgåeligt, at gaffeltrucken parkeres på en skråning, er 

det strengt nødvendigt at sørge for, at hjulene blokeres.  
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▲ VIGTIGT  

Gaffeltrucken er udstyret med en frigearskontakt. Stil altid fremgear-bakgear 

kørestangen i frigear, før motoren startes. 

 

· Fremgear-bakgear kørestang ⑺ 

 

Type med hydraulisk trækkraft 

   

F FREMGEAR 

N FRIGEAR 

R BAKGEAR 

 

Transmissionsbetjeningen er monteret på ratstammen og er udstyret med 

fremgear og bakgear. Sørg for at gaffeltrucken er fuldstændig standset, før 

gearene indkobles. Når man indkobler bakgearet, for at bakke med gaffeltrucken, 

tænder bakgearets kontrollampe. 

· Gearstang⑧⑨  

 

Type med mekanisk trækkraft  

 

 



 13 

Fremgear-bakgear kørestang ⑧ 

F Fremgear  

N Frigear 

R Bakgear 

 

Gearstang ⑨ 

F Fremgear 

N Frigear 

R Bakgear 

 

Transmissionsbetjeningen er monteret på ratstammen og er udstyret med 

fremgear og bakgear. Sørg for at gaffeltrucken er fuldstændig standset og at 

motoren er i tomgang, før gearene indkobles. Når man indkobler bakgearet, for at 

bakke med gaffeltrucken, tænder bakgearets kontrollampe. 

 

· Styrestang til løft (13) 

Gaflerne kan hæves og sænkes ved at trække i eller skubbe denne stang. 

Løftehastigheden styres af betjeningsstangens vinkel og af det tryk, der udøves 

på speederpedalen. Sænkehastigheden styres af betjeningsstangens vinkel. 

Motorens omdrejningstal, eller speederpedalen, har ingen indflydelse på gaflernes 

sænkehastighed. 

 

· Styrestang til hældning (12) 

Masten kan stilles på skrå vha. denne styrestang til hældning. Ved træk i 

stangen tiltes masten bagud, skubbes den tiltes masten fremad. 

Hældningshastigheden styres af betjeningsstangens vinkel og af det tryk, der 

udøves på speederpedalen. 
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A. FRONTAL BETJENINGSANORDNING  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LATERAL BETJENINGSANORDNING  

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ VIGTIGT  

Hældningens blokeringsmekanisme er bygget ind i det hydrauliske kredsløb og 

forhindrer tiltning af masten fremad under standsning af motoren, også selvom 

hældningens betjeningstang er skubbet fremad. 

· Pedalbetjening 

Se nedenstående illustration: Koblings- eller tilkørselspedal (venstre), 

bremsepedal (midten) og speederpedal (højre). 
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· Koblingspedal (18) 

 

Type med mekanisk trækkraft  

 

Koblingen har til opgave at lade operatøren indkoble eller frakoble motoren 

og transmissionen. Ved tryk på koblingspedalen frakobles motoren og 

transmissionen, når den slippes overføres trækkraften via koblingen fra motoren til 

transmissionen. 

 

▲ Vigtigt  

Undgå så vidt muligt at aktivere gaffeltrucken med koblingen i en 

mellemposition. 

 

Type med hydraulisk trækkraft  

Ved tryk på tilnærmelsespedalen reduceres olietrykket i den hydrauliske 

kobling proportionelt (manometerets viser oscillerer mod venstre) hvilket sætter 

operatøren i stand til at udføre tilnærmelsesmanøvren. Denne pedal anvendes til 

at nærme sig med gaffeltrucken, mens løftesystemet aktiveres ved høj hastighed. 

Pedalen fungerer som bremsepedal, hvis den trykkes helt i bund. 

 



 16 

· Speederpedal (11) 

Speederen øger motorens hastighed. Når pedalen slippes, indretter motoren 

sig på tomgang.  

 

· Bremsepedal (10) 

Ved tryk på bremsepedalen decelererer eller standser gaffeltrucken. Når 

pedalen aktiveres, tænder stoplygterne. 
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IV. Karrosseri og tilbehør  

· Sæder  

Gaffeltrucken er udstyret med et førersæde som sikrer operatørens komfort.  

 

· Håndtag til regulering af sædet  

Regulerer førersædet i den mest behagelige position, for at tillade en nem 

adgang til alle de hånd- og pedalbetjente betjeningsanordninger. Sædet udløses 

ved at flytte håndtaget mod højre. Justér førersædet og kontrollér at det er 

forsvarligt blokeret, før aktiviteterne påbegyndes. 

 

 

· Beskyttelsestag  

Beskyttelsestagets robusthed opfylder de gældende bestemmelser og er i 

stand til at beskytte operatøren med nedfaldende genstande. 
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· Motorhjelm  

Motorhjelmen kan åbnes helt op, for at lette vedligeholdelsesindgrebene. 

Det er nok at skubbe motorhjelmens låsemekanisme opad, som vist med 

pilen, for at åbne den, hvilket også lettes af buffermekanismen. 

Tryk på den forreste del af motorhjelmen indtil blokeringen kan mærkes, for at 

lukke motorhjelmen. 

 

ADVARSEL  

Pas på ikke at få fingrene i klemme, når motorhjelmen lukkes. 

· Gaflernes anslag  

Gaflernes anslag har til opgave at blokere dem i position. Træk anslagene ud, 

for at regulere afstanden mellem gaflerne, drej herpå og flyt dem til den ønskede 

position. Afstanden mellem gaflerne skal reguleres på baggrund af lasten, der skal 

befordres. 
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ADVARSEL  

Gaflerne skal anbringes symmetrisk i forhold til maskinens midterlinje. Husk 

altid at sætte anslagene i igen. 

 

· Sikkerhedstrin og sikkerhedsgreb  

Der er et sikkerhedstrin på begge sider af gaffeltruckens karrosseri. På 

beskyttelsestagets forreste, venstre stolpe er der forberedt et sikkerhedsgreb. 

Vend dig mod den forreste del af gaffeltrucken og brug sikkerhedstrinet og -grebet 

ved opstigning og nedstigning fra køretøjet. 

 

 

· Sikringsboks (14)  

Sikringsboksen sidder i højre side af tavlens inderside. 
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· Bremsevæskebeholder  

Bremsevæskebeholderen er anbragt i venstre side, internt i tavlen. 

Den gennemsigtige beholder giver mulighed for at kontrollere væskeniveauet 

udefra. 
 

· Bremsevæskebeholderens dæksel  

Bremsevæskebeholderens dæksel er anbragt til højre for motorhjelmen. Brug 

denne studs til genpåfyldning af hydraulikvæske. Dækslet er udstyret med en 

målepind. 

 

· Brændstoftankens dæksel  

Brændstoftankens dæksel er anbragt i venstre side af gaffeltruckens 

karrosseri. Drej det imod uret, for at åbne det. 

 

▲ VIGTIGT  

Brændstoftankens dæksel er udstyret med udluftning, for at tillade lufttilførsel i 

tanken. Eventuelle skader eller tilstopninger på ventilationsanordningen vil kunne 

påvirke tilførselssystemets funktion. Kontrollér ventilationsanordningens tilstand hver 

gang der genoptankes. 
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ADVARSEL 

—HÅNDTERING AF BRÆNDSTOF— 

· Stop gaffeltrucken, sluk motoren og træk parkeringsbremsen helt i bund. 

Kontrollér, at der ikke er åben ild i området. Ryg ikke. Bliv ikke siddende i 

gaffeltrucken under optankning. 

· Luk omhyggeligt tankens dæksel efter fuldført optankning. Hvis dækslet sidder 

løst vil der kunne løbe brændstof ud og, i værste fald, medføre risiko for brand.  

· Kontrollér, inden motoren startes, at brændstofdækslet er lukket korrekt og at 

der ikke findes brændstofudslip på gaffeltrucken eller i det omkringliggende område.  

· Brug aldrig åben ild, som for eksempel en lighter eller tændstik, under kontrol af 

brændstofniveauet.  

 

· Kølerens dæksel  

Kølerens dæksel befinder sig under afskærmningspanelet bag motorhjelmen. 

Dækslet skal tages af under den daglige vedligeholdelse. 

 

· Kølevæskebeholder 

Beholderen er anbragt i nærheden af 

batteriet. 
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ADVARSEL 

Fjern aldrig kølerens dæksel med en brat bevægelse for varm motor. Drej 

langsomt dækslet mod venstre, for at lade trykket i køleren slippe ud, og tag det 

herefter af. 

Brug ikke handsker til aftagning af kølerens dæksel. 

 

· Forlygter (B) (C)  

På forsiden af gaffeltrucken er der monteret to lygter (21) med kombineret 

funktion (22) (retningsviser, parkerings- og markeringslygter). Lygterne skal være 

rene og udskiftes, hvis de er beskadigede. 

 

 

· Baglygter med kombineret funktion (23)  

Lygterne med kombineret funktion bagpå fungerer som retningsvisere, 

baglygter, stoplygter, parkeringslygter og baklygter. Kontrollér for eventuelle 

skader eller smudsophobninger. 
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· Regulering af ratstammens hældningsvinkel  

Rattets hældningsvinkel kan reguleres med 4,5 grader, for at tilpasse sig de 

forskellige operatørers kropsbygning. Ratstammen udløses ved at dreje knappen 

imod uret og blokeres ved at dreje den med uret. 

 

 

 

 

 

 

 

LPG anlæg 
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Se sikkerhedsanvisninger  

Sikkerheden angår jer og er jeres ansvar. 

I “SIKKERHEDSANVISNINGER” beskrives de 

grundlæggende sikkerhedsprocedurer og de 

generelt gældende advarsler for en gaffeltruck 

med standardgafler. De nedenstående 

sikkerhedsforholdsregler anvendes under alle 

omstændigheder også for gaffeltrucks med 

specielle egenskaber eller udstyr.  

Det er vigtigt at læse denne vejledning 

med omhu, for at opnå et perfekt kendskab til gaffeltrucken og for at optimere 

selve driften. 

 

Sikkerhedsrelaterede advarselssymbol  

  

<Generel beskrivelse>  

1. Generel kendskab til gaffeltrucken  

Da gaffeltrucken er konstrueret til 

befordring af materialer, har den en anden 

konfiguration end et køretøj til 

passagertransport, som fremhævet i det 

nedenstående: 

Dårligt udsyn foran på grund af 

tilstedeværelsen af løftesystemet. 

Tilstedeværelsen af styrende baghjul 

medfører en krabbebevægelse af 

gaffeltruckens bagerste afsnit under sving. 

Strukturen er kompakt og vægten er derfor høj. Størstedelen af gaffeltruckens, 

og eventuelt lastens, vægt hviler på forhjulene og medfører en manglende 

stabilitet på gaffeltrucken. 
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Læs operatørmanualen og dataskiltene på gaffeltrucken, for at indhente alle 

oplysningerne om gaffeltrucken og om driftsprocedurerne. Skulle der opstå tvivl 

om vejledningens indhold, bør man henvende sig til den overordnede, for at få de 

nødvendige forklaringer. 

 

2. Indhent tilladelse fra den overordnede  

Kun operatører med passende oplæring til formålet og med autorisation har 

tilladelse til at føre gaffeltrucken. 

 

 

 

 

 

 

3. Afvikling af periodiske eftersyn  

Inspicér jævnligt gaffeltrucken, for at 

afværge vand- eller olielækager og for at 

kontrollere for eventuelle deformeringer, 

løstsiddende dele, etc. Tilsidesættelse af denne 

anbefaling kan reducere komponenternes levetid 

og, i værste fald, medføre dødsulykker. 

Eliminér eventuelle spor af olie, fedt eller 

vand fra gulvet og fra betjeningsanordninger og pedaler. 

Sluk motoren, før der foretages inspektioner af motoren og dens 

komponenter. Vær især opmærksom på motorens køleblæser. 

Under inspektion af køleren eller udstødningsrøret skal man være særlig 

opmærksom på risikoen for forbrændinger. 
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4. Forsøm aldrig en defekt  

Hvis der registreres fejlfunktion skal man straks holde op med at bruge 

gaffeltrucken og den overordnede skal oplyses om situationen. 

Hvis der tænder en kontrollampe, skal man standse på et sikkert sted og 

kontrollere eller reparere skaden. 
 

<Før og efter brug> 

5. Undgå risikoen for brand  

Brug aldrig åben ild til at kontrollere niveauet af 

brændstof, elektrolyt eller kølevæske. 

Ryg aldrig under inspektion af batteriet, 

håndtering af brændstof eller under indgreb på 

brændstoftilførselssystemet. Der foreligger risiko for 

eksplosion. 

Tank aldrig brændstof for kørende motor. 

6. Opvarmning og afkøling  

Lad gaffeltruckens motor varme op og køle af i cirka 5 minutter før og efter 

brug. 

Kontrollér, at der er en tilstrækkelig ventilation, hvis gaffeltrucken anvendes i 

afgrænsede områder. Brug, om nødvendigt, en ventilator. 

7. Korrekt opstigning  

Stig aldrig op i eller ned fra gaffeltrucken, når den er i bevægelse. Vend dig 

mod den forreste del af gaffeltrucken og brug sikkerhedstrinet og -grebet ved 

opstigning og nedstigning fra køretøjet. 
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8. Indvirk aldrig på betjeningsanordningerne uden at have taget korrekt plads i sædet  

Forsøg aldrig nogensinde på at aktivere betjeningsanordningerne uden at 

have taget korrekt plads på sædet. 

Regulerer sædet, for at sikre en nem adgang til alle de hånd- og 

pedalbetjente betjeningsanordninger, før motoren startes. 
 

9. Sikker igangsætning af gaffeltrucken  

Kontrollér, inden start af motoren, at: 

Parkeringsbremsestangen er trukket helt i 

bund. 

Fremgear-bakgear kørestangen står i 

frigear. 

Kontrollér, inden start af motoren, at ingen 

person opholder sig under, over eller i nærheden af gaffeltrucken. 
 

10. Sikker parkering af gaffeltrucken  

Parkér gaffeltrucken på et plant terræn og træk parkeringsbremsen helt i 

bund. Hvis det er absolut uundgåeligt, at gaffeltrucken parkeres på en skråning, er 

det strengt nødvendigt at sørge for, at hjulene blokeres. 

Sænk gaflerne ned på jorden så de hælder en smule fremad. Stop motoren 

og træk nøglen ud. 
 

<Under drift>  

11. Kør aldrig om kap  

Kør aldrig om kap med gaffeltrucken. Indvirk blidt på betjeningsanordningerne 

og hiv aldrig hårdt i rattet. Undgå pludselige ryk, igangsætninger eller drejning. 
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12. Overhold færdselsreglerne  

Overhold vejskiltene og hastighedsbegrænsningerne. Kør aldrig med høj 

hastighed. 

Overhold de lokale færdselsregler ved kørsel på offentlige veje. 

På smalle eller stærkt hældende strækninger skal tomme gaffeltrucks give de 

lastede forkørselsret. 

 

13. Tilbyd aldrig kørelejlighed 

Lad aldrig andre køre med på gaflerne, på pallerne eller på gaffeltrucken. 

 

 

14. Kørsel på moleramper og kajer  

Kontrollér, inden kørsel på moleramper eller 

kajer, at disse er korrekt forankrede og robuste nok, 

til at holde til belastningen. Kontrollér på forhånd 

tilstanden af jordlaget eller belægningen i 

arbejdsområdet. 
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15. Vær altid koncentreret  

Man bør altid koncentrere sig fuldt ud på 

arbejdsopgaven. På denne måde er det muligt, at forudse 

eventuelt farlige situationer, før de opstår. 

16. Kik fremad  

Det er en god regel altid at se i køreretningen og at 

være sikre på at have et godt udsyn over strækningen. 

Holdes blikke ikke på retningen kan gaffelbanen komme 

af sporet, hvilket kan give farlige følgevirkninger. 

 

17. Forbliv i sædet  

Hold hovedet, hænderne, armene, fødderne og benene inden for 

førerrummets omkreds. 

 

18. Håndtering af omfangsrig last  

Under befordring af omfangsrig last, der hæmmer udsynet, bør køretøjet 

anvendes i bakgear, eller bed om assistance fra en signalmand. Hvis man 

samarbejder med en signalmand, skal man sørge for, at alle lyd- eller 

håndsignaler er forståelige. 

Ved transport af last som rager ud over liften, så som træstykker, rør, etc., 

eller hvis man kører en stor model eller en gaffeltruck med spreder, skal man 

udvise maksimal opmærksomhed, for at undgå at lastens yderpunkter kan 

oscillere i sving eller smalle passager. Pas på ikke at støde mod forbipasserende. 
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19. Vær opmærksom på adgangspunkter 

Vær opmærksom på tilstedeværelse af grene, kabler, låger eller udragende 

genstande. Kør forsigtigt i områder med tæt trafik. 

 

20. Sæt farten ned i sving  

Sæt farten ned og indvirk på hornet ved 

vejkryds eller punkter med nedsat udsyn. Sæt 

farten ned i sving. 

 

21. Vær opmærksom på omgivelserne  

Vær særlig opmærksom under kørsel i bakgear og i sving. Vær forsigtig, for at 

undgå at støde på genstande med gaflernes spidser. 

Når gaffeltrucken er udstyret med et tilbehør til transport af last som rager ud 

er kurveradiussen større. 

Sørg for, at lasten er stablet korrekt og anbragt jævnt fordelt på begge 

gaflerne. Kør med stor forsigtighed på ujævne underlag. 

 

22. Undgå brændbare materialer  

Hold gaffeltrucken på afstand af tønder med væsker, råbomuld, papir eller 

kemiske materialer, da der foreligger risiko for brand eller eksplosion, fremkaldt af 

udstødningsgassen, der kommer ud af udstødningsrøret. 

Anbring aldrig nogen del af gaffeltrucken i nærheden af strømførende 

luftledninger. 

 

23. Sæt farten ned i nattetimerne  

Operatøren vil kunne opfatte afstanden eller uregelmæssigheder i terrænet 

forkert. Kør med en hastighed, der tillader sikker standsning af gaffeltrucken. 

Tænd forlygterne og de nødvendige arbejdslygter og markeringslygter. 
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24. Kontrollér arbejdsområdet  

Inspicér overfladen, der skal køres på. Vær 

opmærksom på tilstedeværelse af huller, 

forsænkninger og forhindringer. Forsøg på, at 

identificere eventuelle ujævnheder i terrænet. 

Vær opmærksom på ethvert forhold, som kan 

gøre at man mister herredømmet, eller som kan 

være skyld i at køretøjet kan køre fast eller vælte. 

Fjern affald og brokker. Fjern genstande, 

som vil kunne flænge dækkene eller bringe lasten i ubalance. 

Sæt farten ned på våde eller glatte vejflader. Hold afstand til vejkanten. Vær 

yderst forsigtig, hvis dette ikke er muligt. 

 

25. Reducér lastens transporthøjde  

Det er farligt, at køre med gaflerne 

anbragt højere end nødvendigt, det være 

sig med eller uden last. Hold altid den 

korrekte køreposition (under bevægelse, 

skal gaflerne holdes i en højde af 15-30 cm 

fra vejens overflade.) 

Hvis køretøjet er udstyret med en 

mekanisme til sidelæns forskydning, må denne ikke aktiveres, når gaflerne er 

løftede og lastede, da denne manøvre vil kunne bringe gaffeltrucken ud af 

balance. 
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26. Tip masten bagud ved tilstedeværelse af last  

Det anbefales at køre med lasten anbragt 

så lavt som muligt og tippet bagud. Hvis der 

køres med stålpaller, eller lignende materialer, 

skal det kontrolleres, at masten hælder bagud, 

for at undgå at pallen kan glide af gaflerne. 

På gaffeltrucks med spand, hængslede 

gafler, vippegafler eller skovningsaggregat, 

befinder udstyrets betjeningsanordning sig i positionen “UP” (oppe) når der er last 

til stede. 

 

27. Undgå hårde opbremsninger  

Undgå at bremse for hårdt op eller at køre 

for hurtigt ned ad bakke. Denne manøvre 

medfører risiko for at lasten falder af eller at 

gaffeltrucken vælter. 

 

28. Stands gaffeltrucken før en omlægning af køreretningen  

Det anbefales at standse gaffeltrucken helt op, før køreretningen omlægges.  

 

29. Foranstaltninger ved kørsel ned ad bakke  

Anvend motorbremsen ned ad bakke. Under motorbremsens indgreb må der 

ikke indvirkes på styreretningens og hastighedens betjeningsanordninger. Træd 

på bremsepedalen hvis gaffeltrucken overskrider gearets omdrejningstal. 

 

30. Brug af bakgear ned ad bakke og fremgear op ad bakke  

Under kørsel med en lastet gaffeltruck skal den bagerste del af køretøjet 

vende i den nedadgående retning. Brug fremgear op ad bakke og bakgear ned ad 

bakke. 
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Man bør undgå at dreje når der køres på en skråning. Denne manøvre 

medfører risiko for at gaffeltrucken vælter. 

 

31. Kendskab til gaffeltruckens kapacitet 

Det er vigtigt at kende 

gaffeltruckens og det eventuelle 

tilbehørs nominelle kapacitet, og aldrig 

og af ingen årsag at overstige denne. 

Bed aldrig en person om at virke 

som modvægt. Dette er yderst farligt. 

 

32. Kendskab til lasten, der skal flyttes  

Brug egnede tilbehør og redskaber i funktion af formen og materialerne, som 

kendetegner lasten, der skal flyttes. 

Undgå at løfte last fastspændt på gaflerne eller tilbehøret med metalkabler da 

kablet kan glide. Anmod, om nødvendigt, om assistance fra en person med 

erfaring i handlingerne omkring pålægning af seler på lasten, og anvend en krog 

eller taljeblokken på løftearmen. 

Sørg for at gaflerne ikke stikker længere frem end lasten. I denne position vil 

gaflernes spidser kunne beskadige eller vælte den tilstødende last. 

 

33. Bær, om nødvendigt, beskyttelsesbriller  

Under arbejde i støvholdige omgivelser, foreligger der fare for, at sand eller 

støv trænger ind i operatørens øjne. Vær opmærksom på vindretningen. Bær, om 

nødvendigt, briller. 
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34. Brug af velegnet udstyr  

Man skal ofte bruge forskellige typer af udstyr, såsom gafler, spande, 

roterende tænger til spoler, gribetænger eller hængslede gafler. Disse tilbehør og 

specialredskaber må udelukkende anvendes til de forudsete formål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Løft aldrig en ustabil last  

Sørg for, at lasten er stablet korrekt og anbragt jævnt fordelt på begge 

gaflerne. Forsøg aldrig på at løfte en last med kun én gaffel. 

Kontrollér, på gaffeltrucks med tilbehør som en gribetang, at grebet på lasten 

er sikker og solidt fastgjort, og flyt lastens styrestang helt i bund, for at opnå det 

maksimale tryk. 

Når gaffeltrucken manøvres med sideværts bevægelser eller med tilbehør til 

fremspringende last såsom spredere, pæleholdere, stænger med brede tænder, 

hængslede gafler eller skovningsaggregater, er det yderst vigtigt, at tage højde for 

den nedbøjning, som skyldes lastens påvirkning. (Lastens tyngdepunkt skal så 

vidt muligt indreguleres efter gaffeltruckens midte.) 
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36. Brug af velegnede paller  

De anvendte paller og slæder skal være tilstrækkelig solide til at kunne 

understøtte lasten. Brug aldrig og af ingen årsag beskadigede eller deformerede 

paller eller slæder. 

 

37. Løft aldrig lasten hen over personer  

Tillad ingen at tage ophold eller passere 

under gaflerne eller de andre eventuelle tilbehør, 

når disse er løftede. Hvis dette ikke kan undgås, 

skal der anvendes et sikkerhedsstop eller 

-understøtning, for at forhindre risikoen for at 

gaflerne, eller tilbehøret, ved et uheld falder ned 

eller flytter sig. 

 

38. Sæt farten ned når du nærmer dig lasten 

Nærm dig aldrig hasten ved høj hastighed. 

Sørg altid for, at lasten er stabil, før den løftes. 

Stands op foran lasten, der skal løftes, og 

kontrollér at der ikke findes hindringer. Kør 

herefter fremad, for at tage lasten op. 

 

39. Sæt gaflerne under lasten i en lige linje  

Sæt gaflerne under lasten i en lige linje, når der udtages en last fra en stabel. 

Sørg omhyggeligt for, at gaflerne føres helt ind i pallen. 
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40. Tilt ikke masten når last en er løftet  

Når man stabler en last, eller udtager den 

fra en stabel, bør masten tiltes mindst muligt 

fremad eller tilbage. Tilt ikke masten fremad, 

med mindre lasten er anbragt oveni en stabel 

eller lavt over jorden. 

Når en last stables i en stor højde, skal 

man først bringe den lodrette mast 15 eller 20 

cm fra jorden og herefter løfte lasten 

yderligere. Forsøg aldrig på at tilte masten ud over lodret når lasten befinder sig i 

en stor højde. 

Ved udtagning af en last fra en høj stabel, skal gaflerne sættes under lasten, 

hvorefter gaffeltrucken bakkes og til sidst sænkes lasten. Tilt masten først bagud 

efter at have sænket lasten. Forsøg aldrig på at tilte masten når lasten befinder sig 

i en stor højde. 

 

41. Stabl ikke for høje laster på gaflerne  

Højden på den øvre del af lasten må aldrig og af 

ingen årsag overstige lastens støttestel. Hvis dette 

forhold absolut ikke kan undgås, skal man forsikre sig 

om, at lasten er stabil og sikret. Under befordring af 

omfangsrig last, der hæmmer udsynet, bør køretøjet 

anvendes i bakgear, eller bed om assistance fra en 

signalmand. 

 

42. Undgå manøvrer på skrånende terræn  

Løft aldrig en last med hældende gaffeltruck. Undgå at manøvrere på 

skrånende terræn. 
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43. Bugsering af gaffeltrucken  

Forsøg aldrig at bugsere gaffeltrucken, hvis der er motorskade, rattet ikke 

fungerer eller hvis der er skade på bremsesystemet. 

Overhold færdselsloven i tilfælde af, at gaffeltrucken skal bugseres på 

offentlig vej. 

 

44. Gaffelholderplade  

Gaflen kan ikke anbringes på hakket i midten af gaffelholderpladen.  

 

<Generelle advarsler>  

45. Personbeskyttelse  

Det anbefales at anvende beskyttelsestøj og de personlige værnemidler, som 

arbejdsforholdene kræver, såsom hjelm, sikkerhedssko, refleksbeklædning, etc. 

Af sikkerhedsårsager, bør man aldrig være iført slips eller halskæder. 

 

46. Mærkater  

Afmærkningerne (mærkater) på maskinen gengiver advarslerne og 

anvisningerne vedrørende kørsel med gaffeltrucken. Under manøvrerne skal man, 

udover anvisningerne i operatørmanualen, også overholde hvad anført på 

mærkaterne. 
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VI. Inspektion, der skal udføres i løbet af de 8 arbejdstimer 

(dagligt eller under hver turnus)  

· Generelle regler, der skal overholdes under inspektionen 

(1) Anvend udelukkende originale komponenter. 

(2) Anvend udelukkende den originale eller foreskrevne olie. 

(3) Rengør studsene til påfyldning af olie og smøreniplerne med en børste 

eller en klud, inden der påfyldes olie eller smøremiddel. 

(4) Kontrol af oliestanden og den eventuelle påfyldning skal udføres med 

gaffeltrucken parkeret på en plan flade. 

(5) De forebyggende vedligeholdelsesindgreb skal afvikles efter intervallerne 

og man skal passe på, at undgå mulige personlige risici. 

(6) Hvis det er absolut nødvendigt at arbejde under de løftede gafler eller 

tilbehør, skal der anvendes en sikker understøtning, for at forebygge utilsigtet 

nedfald af gaflerne og af hele masten. 

(7) Oplys den overordnede om tilstedeværelsen af eventuelle, registrerede 

skader eller fejl, og tag gaffeltrucken ud af drift, indtil problemet er blevet løst.  
 

· Kontroller, der skal udføres under inspektionen  

Foretag de følgende kontroller af sikkerhedsårsager og for at fremme 

produktiviteten, inden gaffeltrucken startes. 
 

(1) Kontrol af tilstedeværelse af eventuelle udslip af olie, brændstof eller 

vand  

Kontrollér samlestykkerne på hydraulikrørene, motor, køler og 

styresystemet for eventuelle udslip af olie og vand. Stryg en finger hen over 

områderne, udover den visuelle kontrol, for at kontrollere for udslip. 
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ADVARSEL 

Aktivér aldrig gaffeltrucken hvis der bliver fundet udslip af brændstof under den 

forebyggende inspektion. Eliminér udslippet, inden start af motoren.  
 

(2) Kontrol af dækkenes tryk  

Kontrollér dækkenes tilstand. Et utilstrækkeligt tryk reducerer dækkenes 

levetid og forøger brændstofforbruget. En trykforskel mellem det højre og det 

venstre dæk, uensartet slitage eller alvorligt beskadigede dæk kan frembringe 

uafbalancerede styrebevægelser. 

 

 

 

 

 

 

 

De foreskrevne trykværdier er anført på mærkatet i det forreste afsnit af 

motorhjelmen.  

Drej dækkets ventil imod uret og tag den af. Mål, ved hjælp af et manometer, 

dæktrykket og genetablér, om nødvendigt, der foreskrevne tryk. Efter en kontrol af, 

at dækkets ventil ikke er utæt, skal hætten monteres igen. 

Kontrollér at gaffeltrucken ikke kræver et højere dæktryk ved transport af tung 

last. En fælg, som er en smule bøjet, eller en beskadiget slidbane kan medføre en 

ulykke. 
 

ADVARSEL 

Alle møtrikker og bolte skal være monteret og strammet med det foreskrevne 

moment, før dækket pumpes om og fælgen monteres. Et oppumpet dæk indeholder 

en potentielt eksplosionsfarlig energi.  

OVERSKRID ALDRIG DET FORESKREVNE DÆKTRYK. 
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ADVARSEL 

Hvis der anvendes en pneumatisk kompressor skal man først og fremmest 

regulere kompressorens tryk. I modsat fald vil der kunne opstå alvorlige ulykker, da 

kompressoren så ville levere det maksimale tryk. 

 

(3) Kontrol af drejningsmoment på navets møtrik  

Kontrollér drejningsmoment på navets møtrik. 

Alle navets møtrikker skal spændes korrekt til, med det foreskrevne moment.  

① Navets møtrik 

② Bolt til fælgen, der kan skilles ad 

② Halvakslens bolt 

① Navets møtrik 

② Bolt til fælgen, der kan skilles ad 

 

▲ VIGTIGT  

Afmontér ikke bolten ② og ⑤ til fælgen, der kan skilles ad, når navets møtrik 

① og ④ fjernes. 
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(4) Kontrol af beskyttelsestaget  

Beskyttelsestaget er en sikkerhedskomponent. Kontrollér, at det er 

fastspændt forsvarligt, og at alle de strukturelle komponenter sidder fast.  

 

(5) Kontrol af bremsevæskeniveauet  

 
Kontrollér væskeniveauet i bremsevæskebeholderen. Niveauet skal ligge 

mellem de to samlingslinjer på beholderen. Under genopfyldning skal man passe 

på, at der ikke trænger snavs eller vand ind i beholderen. 

 

(6) Kontrol af batteriet  

Gaffeltrucken er udstyret med et 

vedligeholdelsesfrit batteri. Operatøren kan 

kontrollere batteriets tilstand gennem kikhullet på 

batteriets overflade. Den grønne farve angiver, at 

batteriet virker effektivt, den sorte farve angiver 

tag af elektricitet og den hvide farve angiver, at 

batteriet er beskadiget og skal udskiftes. 
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   FARE  

Det er forbudt at hælde elektrolyt på batteriet 

 

 

(7) Kontrol af kølevæskeniveauet 

Foretag kontrollen uden brug af åben ild eller 

gnister i nærheden af batteriets påfyldningsstudser på 

grund af mulig tilstedeværelse af eksplosionsfarlig 

brintgas. 

 

ADVARSEL 

Vær meget forsigtig, når kølevæskens dæksel tages af. I systemer under tryk 

kan pludselig udslip af trykket skabe en dampstråle med alvorlige personskader 

som følge. Løsn forsigtigt dækslet, så dampen kan slippe ud. Luk herefter dækslet 

godt til igen. Det er en god regel at bruge en tyk klud, eller et lignende system, til at 

åbne kølerens dæksel med. Det frarådes at bruge handsker fordi man vil løbe 

risikoen for skoldning af hænderne, hvis der sprøjtes kogende varme vandstråler ud.  

 

 

(8) Kontrol af motorolieniveauet  

Oliepinden er anbragt til venstre for motoren. Træk oliepinden ud, gør den ren 

og sæt den i igen. Træk den ud igen og kontrollér olieniveauet. Niveauet skal ligge 

mellem afmærkningerne på oliepinden. 

 

 

(9) Kontrol af blæserens remspænding  

Kontrollér blæserens remspænding og om remmen udviser tegn på 

beskadigelser. Udøv et tryk med tommelfingeren på det mellemste stykke mellem 

vandpumpen og generatoren. 

 

ADVARSEL 

Kontrollen af blæserremmens bøjelighed skal udføres for slukket motor. 
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(10) Kontrol af baglygten med kombineret funktion  

Kontrollér for eventuelle skader eller snavs på baglygterne med kombineret 

funktion (baglyger, stoplygter, baklygter). 
 

(11) Kontrol af hydraulikolieniveauet  

Kontrollér hydraulikolieniveauet ved hjælp af målestangen: Træk 

målestangen ud og rens den. Sæt den i igen og træk den ud på ny og kontrollér 

om olieniveauet ligger på mellem de to angivelser: High (høj) og Low (lav).  

▲ VIGTIGT  

Kontrollen af olieniveauet skal foretages for slukket motor, med gaflerne på 

niveau med jorden og med gaffeltrucken parkeret på en plan overflade.  
 

(12) Rørledninger og cylindre  

Kontrollér visuelt hydraulikoliens rørledninger, løft og stil cylindrene på skrå, 

for at kontrollere for eventuelle olieudslip. 

 
 

(13) Væskeniveauet i powershieft transmissionen  

 

Af momentomformertypen  

Åbn inspektionslugen og tag studsens 

dæksel af. Kontrollér at væskeniveauet på 

niveauindikatoren overstiger afmærkningen på 

indikatoren. Hæld, om nødvendigt, mere af den 

foreskrevne væske på. 
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(14) Kontrol af lastens støttestel  

Kontrollér om der er løstsiddende fæstebolte på lastens støttestel. Stram dem 

om nødvendigt til. 

 

 

(15) Gafler og gaflernes stopanordninger  

Kontrollér at gaflernes stopanordninger er monteret korrekt og at gaflerne 

ikke er bøjede eller revnede.  

 
 

(16) Forlygter og lygter med kombineret funktion  

Kontrollér, om der evt. er ridser eller tegn på skader på linsen. 
 

(17) Regulering af førersædet  

Kontrollér at førersædet er i den korrekte position. I modsat fald skal 

reguleringshåndtaget skubbes mod højre så sædet kan flyttes til en position, som 

giver føreren nem adgang til alle de hånd- og pedalbetjente betjeningsanordninger. 

Ryk i sædet, for at kontrollere at det er blokeret igen efter reguleringen. 
 

(18) Kontrol af gearstangen / stængerne  

Kontrollér om gearstangen, eller gearstængerne, eventuelt sidder løst og om 

den / de fungerer korrekt. 
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(19) Kontrol af læssestængerne  

Kontrollér om læssestængerne eventuelt sidder løse og regulér deres 

funktioner (løft, hældning og styring af ekstraudstyr). 

 

(20) Kontrol af parkeringsbremsens funktion  

Kontrollér at parkeringsbremsen indkobles når grebet aktiveres. 

 

(21) Måleinstrumenter  

Timetælleren, vandets termometer og brændstofmåleren giver operatøren 

oplysninger om gaffeltruckens funktion under brug heraf. 

 

(22) Kontrol af brændstofniveauet  

Brændstofmåleren er udstyret med et indikatorpanel. Kontrollér at 

brændstofniveauet er tilstrækkeligt til at dække arbejdsdagens behov. 

 

(23) Kontrol af lygter og baglygter  

Aktivér alle afbryderne og kontrollér at de tilsvarende lygter og baglygter 

tænder. 

 

(24) Kontrol af retningsviserne  

Kontrollér at retningsviserne fungerer korrekt, ved at flytte den relevante 

kontaktarm. 

 

(25) Kontrol af hornets virkedygtighed  

Tryk på hornet, for at kontrollere at det virker. 

 

(26) Kontrol af koblingspedalen  

Kontrollér at koblingspedalens vandring er gnidningsfri. 

På gaffeltruck med koblingen power-clutch (ekstraudstyr) skal motoren 

startes hvorefter koblingspedalen kontrolleres. 
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(27) Gnidningsfri bremsepedalvandring  

Træd på bremsepedalen og tilnærmelsespedalen (angår kun typen med 

momentomformer), for at kontrollere at begge pedaler aktiveres korrekt og at 

deres vandring er uden interferens. 

 

(28) Mastens funktion  

Efter at have aktiveret hornet, skal man benytte løftehåndtagene og tiltgrebet, 

for at kontrollere at gaffelholderpladen løftes og sænkes korrekt og at mastens 

tiltes gnidningsfrit. Kontrollér at overtryksventilen fungerer og at lyden fra 

udluftningen høres, når de enkelte cylindres stempler når endestoppet. Vær 

opmærksom på lyden, der produceres under systemets funktion. 

 

(29) Kontrol af løftekædens spænding  

Kontrollér spændingen og for eventuel 

tilstedeværelse af anomali på løftekæderne. 

Spændingen kontrolleres ved at løfte gaflerne cirka 

5 cm op over jorden og herefter udøve et tryk på 

kædens midterste stykke med tommelfingeren. 

Kontrollér at spændingen på den højre og den 

venstre kæde er ens. Løsn fæstetappens 

kontramøtrik (A) i modsat fald, og justér kæden ved at dreje kontramøtrikken (B) 

på kædens forankring. 

 

▲ VIGTIGT  

Brug ikke “fedt” men udelukkende “smøreolie til maskiner (f.eks. hydraulikolie)” 

til smøring af løftekæden. 
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(30) Ratslør  

Kontrollér for eventuel overdreven slør eller om der rattet har løsnet sig i den 

lodrette retning. Rattets slør betragtes som værende normalt mellem 50 og 100 

mm, hvorimod løsning i den lodrette retning ikke er tilladt. 

 

 

(31) Kontrol af udstødningsgassen  

Kontrollér udstødningsgassen med motoren ved optimalt omdrejningstal. 

Uden farve eller blålig ................. Normal: fuld forbrænding 

Sort ............................................. Unormal: ufuldstændig forbrænding 

Hvid ............................................ Unormal: Tilstedeværelse af brændt olie 

Kontrollér desuden om der kommer unormal støj eller vibrationer fra motoren 

og transmissionssystemet. 

 

FARE 

Udstødningsgassen er meget farlig. Kontrollér, at der er en tilstrækkelig 

ventilation, hvis gaffeltrucken startes i afgrænsede områder. Kontrollen af 

udstødningsgassen bør udføres udenfor. Vær især opmærksom på faren for brand. 

Kontrollér omhyggeligt for spor af olie- eller brændstofudslip og sørg for at der ikke 

efterlades klude eller papir i motorrummet. Sørg for at have kendskab til 

ildslukkernes placering og hvordan de skal bruges. 

 

Kør langsomt ..... (find et sikkert sted)  
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(32) Kontrol af koblingens virkedygtighed  

<angår kun typen med kobling>  

Træd på koblingspedalen og kontrollér, at den indkobler korrekt uden at 

trække. 

<angår kun typen med momentomformer>  

Træd let på tilnærmelsespedalen (max. 3 mm) og kontrollér at gaffeltruckens 

hastighed nedsættes. 

 

(33) Bremsetest 

Kør med gaffeltrucken ved lav hastighed og 

træd på bremsepedalen, for at kontrollere 

bremseeffekten. Stoplyset tænder, når der trædes 

på bremsepedalen. 

 

 

 

(34) Kontrol af rattet  

Drej forsigtigt på rattet i fremgear ved en lav 

hastighed, for at kontrollere om styrebevægelserne 

mod højre og venstre er ens og at der ikke 

forekommer unormal opførsel. 

 

 

(35) Test af parkeringsbremsen  

Kontrollér om gaffeltrucken kan standses ved at indvirke på 

parkeringsbremsegrebet i fremgear ved lav hastighed. 

 

(36) Baklygtefunktion  

Baklygten tænder når gearstangen eller retningskontrolstangen stilles i 

bakgearsposition. 
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(37) Tænding af sedimentationsbeholderens kontrollampe  

Diesel  

Udtømning af vand fra sedimentationsbeholderen  

Stands gaffeltrucken, løsn afløbets 

dæksel 4 eller 5 omdrejninger (A) og 

indvirk på ansugningspumpen (B). 

Fortsæt med at indvirke på 

ansugningspumpen (B) indtil alt vandet 

fra sedimentationsbeholderen er pumpet 

ud.  

Luk afløbets dæksel og indvirk flere 

gange på ansugningspumpen, for at kontrollere at der ikke løber brændstof ud af 

dækslet. 

Start motoren for at kontrollere at kontrollampen er slukket. 

(38) Brændstoftilførselssystemets udluftning  

Diesel  

Luftudluftningsprocedure  

Stands motoren og løsn udluftningens dæksel (C) på indsprøjtningspumpen. 

Indvirk på ansugningspumpen indtil der ikke længere er luftbobler i brændstoffet, 

der løber ud. 

Luk udluftningens dæksel og kontrollér, at der ikke er brændstofudslip. 
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VII. Parkering i depot  

· Inden gaffeltrucken parkeres i depotet 

Inden gaffeltrucken parkeres i depotet skal der udføres en omhyggelig 

rengøring og herefter en inspektion, som beskrevet i det efterfølgende. 

· Eliminér smørefedt, olie og andre forurenende stoffer med klud fra 

gaffeltruckens karrosseri. Brug, om nødvendigt, også vand.  

· Kontrollér også den generelle tilstand under vask af gaffeltruckens 

karrosseri. Kontrollér især om der er buler eller skader og kontrollér dækkene for 

slitage eller søm eller småsten i slidbanen.  

· Tank op med det specifikke brændstof.  

· Kontrollér for eventuel tilstedeværelse af udslip af hydraulikolie, motorolie, 

brændstof og kølevæske.  

· Påfør smørefedt, om nødvendigt.  

· Kontrollér om navets møtrikker og stempelstangen i cylinderen har løsnet sig.  

· Kontrollér, at mastens ruller drejer uden problemer.  

· Lad løftecylindrene foretage en fuld vandring, så de kan suge olie ind.  

· Hvis der ikke anvendes frostvæske eller LLC, skal al kølevæsken udtømmes 

i vinterperioden eller i kolde klimaer.  

 

ADVARSEL 

Hvis der skulle opstå behov for reparationer, tilstedeværelse af anomali eller 

forhold med manglende sikkerhed, skal en ansvarlig øjeblikkeligt oplyses herom og 

gaffeltrucken skal tages ud af drift, indtil de sikre arbejdsforhold igen er etableret.  
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· Parkering i depot ved endt arbejdsdag 

· Parkér gaffeltrucken i det forudsete parkeringsområde, og blokér hjulene.  

· Stil gearstangen, eller gearstængerne, i frigear og aktivér parkerings-

bremsen med grebet trukket helt i bund.  

· Stands motoren ved at dreje tændingsnøglen over i positionen OFF. Indvirk 

flere gang på hver af læssestængerne, for at tømme cylindrene og rørledningerne 

for tryk. 

· Tag nøglen ud, og placér den på et sikkert sted.  

 

· Langtidsparkering i depot  

Udover den forudsete vedligeholdelse til parkering efter endt arbejdsdag, skal 

de følgende vedligeholdelsesindgreb og kontroller også afvikles. 

· I betragtning af at der kan komme regnvejr, bør gaffeltrucken parkeres på et 

solidt og hævet underlag.  

· Afmonter batteriet.  

· Påfør et rustmiddel på de udsatte dele, såsom cylindrenes stempelstænger 

og akslerne, der nemt kan oxidere.  

· Tildæk komponenter som ventilationsanordningen og luftfilteret, som vil 

kunne opfange fugt.  

· Det anbefales at starte gaffeltrucken mindst en gang om ugen. Hvis 

kølevæsken er blevet tappet af, skal anlægget fyldes og batteriet genmonteres. 

Eliminér eventuelle spor af fedt fra cylinderens stempelstænger og fra akslerne. 

Start motoren og bring den i omdrejninger. Kør gaffeltrucken frem og tilbage. 

Aktivér flere gange de hydrauliske anordninger. 

· Undgå at parkere på et blødt underlag som f.eks. asfalterede veje om 

sommeren.  
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· Aktivering af gaffeltrucken efter en langvarig periode uden aktivitet  

· Fjern rustbeskyttelsen fra de udsatte dele.  

· Tøm væskerne i krumtaphuset, gear (maskine af koblingstypen), 

differentiale, momentomformer (type med momentomformer), og rengør deres 

indre. Hæld herefter ny olie på.  

· Fjern fremmede bestanddele og vand fra hydraulikolietanken og 

brændstoftanken.  

· Afmontér motorens cylindertopstykke. Kontrollér ventilerne og 

balanceakslens spindler og kontrollér at alle ventilerne fungerer korrekt. 

· Påfyld kølevæske indtil det specificerede niveau.  

· Oplad batteriet og montér det på maskinen. Forbind kablerne. 

· Foretag en omhyggelig forebyggende inspektion.  

· Bring motoren i omdrejninger.  
 

VIII. Funktion  

I det nedenstående gengives de korrekte procedurer til at foretage aktivering 

af gaffeltrucken under sikre forhold og sikre en optimal funktionsdygtighed. 
 

· Tilkøring  

For at få fuldt udbytte af gaffeltrucken bør den aktiveres med let last under 

den indledende brugsfase. Det er især vigtigt, at overholde de nedenstående krav 

under maskinens første 100 driftstimer. 

· Uafhængigt af årstiden skal maskinen altid bringes i op på det optimale 

omdrejningstal, inden man påbegynder en opgave.  

· Udfør omhyggeligt hele det specificerede program for forebyggende 

vedligeholdelse.  

· Undgå pludselige opbremsninger, igangsætninger eller drejning.  

· Det anbefales at foretage en fremskyndet udskiftning af olien og 

smøremidlet i forhold til de foreskrevne intervaller.  

· Bring ikke motoren op på høje omdrejningstal uden last.  
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· Forhold mellem last og gaffeltruckens stabilitet  

Når der er en last svarende til den nominelle kapacitet, opretholder 

gaffeltrucken afbalanceringen af vægten mellem gaffeltruckens karrosseri og 

lasten på gaflerne med hjulenes midterlinje som omdrejningspunkt. Det er vigtigt 

at være opmærksom på vægten og lastens tyngdepunkt, for at opretholde 

gaffeltruckens stabilitet. 
 

 

 
 

ADVARSEL 

Hvis den nominelle kapacitet overskrides vil der foreligge fare for, at baghjulene 

løftes fri af jorden og, i værste fald, at gaffeltrucken vælter og medfører dødsulykker. 

Som illustreret i de forudgående tegninger medfører en last, anbragt tæt på 

gaflernes spidser, den samme effekt som en vægtforøgelse. I sådanne tilfælde 

reduceres lastens vægt, som følge heraf. 
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· Lastens centrum og nominel last  

Lastens centrum svarer til afstanden mellem gaflernes forreste del og 

vægtens tyngdepunkt. Den ovenstående tabel viser forholdet mellem lastens 

centrum og lastens tilladte vægt for gaffeltruck CPQ25-CPC25 (tilladt belastning). 

Der vil være et skilt med belastningsdiagrammet på gaffeltrucken. 

Hvis skiltet med belastningsdiagrammet beskadiges, skal det skiftes ud. 
 

  ADVARSEL  

Hvis en gaffeltruck er udstyret med et tilbehør til flytning af lasten, såsom 

sideforskydningsanordning, gribetang eller roterende tang, reduceres den tilladte 

belastning i forhold til standardgaffeltrucken (uden udstyr) af de nedenstående 

årsager. 

1) Der er føjet en belastning til, som svarer til udstyrets vægt. 

2) Udstyrets bredde medfører at lastens centrum flyttes fremad og at den 

tilladte belastning derfor reduceres på baggrund af det allerede illustrerede princip.  

3) Installation af udstyr medfører at lastens centrum flyttes frem, hvilket 

defineres som “tab af lastens centrum”. 

4) Overskrid aldrig den tilladte belastning, anført på belastningsdiagrammet, 

der sidder på gaffeltrucken eller på udstyret. 
 

· Gaffeltruckens stabilitet  

Kravene til gaffeltruckenes stabilitet er specificeret i visse ISO standarder 

eller andre anvendelige standarder. Dog kan den specificerede stabilitet i disse 

standarder ikke anvendes til alle driftsforhold. Gaffeltruckens stabilitet varierer i 

funktion af driftsforholdene. Den maksimale stabilitet er garanteret under følgende 

driftsforhold: 

1) Solid jordbund eller belægning. 

2) Aktivering med eller uden last med de foreskrevne forhold. 
 

<Foreskrevne forhold uden last>  

Gaflerne, eller eventuelle andre gribeudstyr til lasten, løftet 30 cm over jorden 

og masten tippet bagud helt uden last. 
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<Foreskrevne forhold med last>  

Gaflerne, eller eventuelle andre gribeudstyr til lasten, løftet 30 cm over jorden 

med en last, der overholder den nominelle kapacitet, placeret i basislastens 

centrum, og masten tippet helt bagud. 

Desuden skal gaffeltrucken holdes i god driftstilstand, for at kunne garantere 

sikker drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL 

Når man stabler en last, eller udtager den fra en stabel, bør masten tiltes mindst 

muligt fremad eller tilbage. Tilt ikke masten fremad, med mindre lasten er anbragt 

oveni en stabel, på en stiv hylde eller lavt over jorden. 
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· Handlinger til klargøring af motorstart  

Kontrollér at alle betjenings- og signaleringsanordningerne fungerer, inden 

aktivering af gaffeltrucken. I tilfælde af beskadigelse eller anomali bør 

gaffeltrucken ikke aktiveres, før problemet er blevet løst. 

Kontrollér sikkerheden i det omkringliggende område. 

Fjern eventuelle spor af vand, smørefedt eller snavs på gulvet, pedalerne, 

stængerne eller på operatørens hænder. 

Kontrollér at gearstangen, eller gearstængerne, og læssestængerne befinder 

sig i positionen NEUTRAL (FRIGEAR) og HOLD og at parkeringsbremsegrebet er 

trukket helt i bund. 

 

<Start af benzinmotoren>  

·Kold motor  

Træk chokeren helt ud. Tryk speederen i bund to eller tre gange og slip den 

så. Start, for sluppet pedal, motoren ved at dreje tændingslåsen over på “START”. 

Slip nøglen, når motoren sætter i gang. 

 

·Varm motor  

Undlad at bruge chokeren. Tryk speederen halvvejs i bund og hold den i 

position. Start motoren ved at dreje tændingslåsen over på “START”. Slip nøglen, 

når motoren sætter i gang. 

 

▲ VIGTIGT  

Tryk ikke speederen i bund under start af den varme motor. I modsat fald vil der 

kunne opstå besværligheder. Igangsætning vil være besværliggjort, hvis speederen 

trykkes i gang flere gange. 
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<Start af dieselmotoren>  

Drej tændingslåsen over på ON, indtil kontrollampen GLOW 

(FORVARMNING) og drej herefter tændingslåsen over på START. 

Kontrollér brændstofniveauet, eventuel tilstedeværelse af luft i 

brændstoftilførslen eller om der er brud på gløderørenes kabel, hvis 

igangsætningen er besværlig. 
 

· Efter motorstart  

Bring motoren op på det optimale omdrejningstal (cirka 5 minutter). 

Kontrollér motorens funktion (støj eller gear). 
 

▲ VIGTIGT  

Slå gradvist chokeren fra i funktion af forholdene og stabiliteten af motorens 

omdrejningstal, når motoren er startet. Inaktivér chokeren fuldstændigt, når motoren 

er kommet op på det optimale omdrejningstal. 
 

· Vær opmærksom på støj fra forbrændingen (eller manglende tænding).  

· Kontrollér udstødningens tilstand (densitet).  

· Indvirk 2 eller 3 gange på læssestængerne, flyt dem langs hele deres 

vanding og kontrollér deres tilstand, når motoren er kommet op på det optimale 

omdrejningstal.  
 

· Kørsel  

Operatørens position>  

Tag fat om grebet på rattet med venstre hånd og hold den højre fri til 

handlingerne omkring læsning, støttende på rattet. 
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<Basisforhold under flytning>  

Bring gaflen op i en højde på 15-20 cm fra jorden og tilt masten helt bagud. 

 

Kontrollér at det omkringliggende område er sikkert og signalér maskinens 

igangsætning. 

 

[Type med kobling]  

Træd på koblingspedalen og indvirk på gearstængerne. 

 

Udløs parkeringsbremsen. 
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Slip gradvist koblingspedalen og tryk samtidig på speederen, for at sætte 

maskinen i gang. 

 

▲ VIGTIGT  

Fjern foden fra koblingspedalen under kørslen. 
 

[Typen med momentomformer]  

Træd på bremsepedalen og indkobl fremgear-bakgear kørestangen. 

 

Udløs parkeringsbremsen. 

 

Slip bremsepedalen og tryk samtidig på speederen, for at sætte maskinen i gang. 
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    ADVARSEL  

Reducér hastigheden: 

· i nærheden af arbejdsgangenes kryds 

· i områder med tæt trafik 

· på ujævnt terræn eller belægning 

· under manøvrerne omkring at nærme sig lasten eller forhindringer  

 

· Indkobling af gear  

Uden last kan gaffeltrucken også sættes i gang med et højt gear. Vælg dog 

altid et lavt gear til igangsætning af den lastede gaffeltruck. 

 

<Maskine af typen med kobling>  

1) Stands altid gaffeltrucken før en omlægning af køreretningen. 

2) Ved skift fra et højt gear til et lavt, eller omvendt, skal motorens 

omdrejninger forøges og speederen slippes. Træd samtidig på koblingspedalen 

og stil gearstangen i den ønskede position. Træd herefter på speederen og slip 

koblingspedalen. 

 

<Maskiner af typen med momentomformer>  

Stands altid gaffeltrucken før en omlægning af køreretningen. 

 

· Reducér hastigheden  

<Maskine af typen med kobling>  

Da disse maskiner er udstyret med synkroniseret transmission, har de ikke 

behov for manøvren med dobbelt aktivering af koblingen. Flyt foden fra speederen, 

træd koblingspedalen helt i bund, stil gearstangen i førstegearets position og træd 

herefter på speederen og slip samtidig på koblingspedalen. 

<Maskiner af typen med momentomformer>  

Let trykket på speederen en smule og træd herefter, om nødvendigt, på 

bremsepedalen. 
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· Styring  

Til forskel fra almindelige køretøjer befinder styrehjulene sig i den bagerste 

del af gaffeltrucken. Dette får den forreste del af gaffeltrucken til at ændre retning 

under et sving. Sænk gaffeltruckens hastighed og drej mod den side, som du vil 

styre imod. Rattet skal drejes en smule tidligere end sving udført på et køretøj 

med forhjul som styrehjul. 

 

 

· Standsning eller parkering af gaffeltrucken  

Sænk hastigheden og træd på bremsepedalen, for at standse gaffeltrucken 

(på typen med kobling, anvendes koblingspedalen). Stil gearstangen i positionen 

FRIGEAR. 

 

▲ VIGTIGT  

Stands aldrig gaffeltrucken på en skråning ved at træde på speederen med 

koblingen i mellemposition og indkoblet momentomformer. Dette medfører en 

overdreven slitage på koblingspladerne og overophedning af momentomformerens 

olie, hvilket vil medføre en nedsat levetid for koblingen og omformeren.  

 

 

<Parkering>  

Ved parkering af gaffeltrucken: Parkér gaffeltrucken på afstand af det 

trafikerede område: 

1) Indkobl parkeringsbremsen, ved at trække parkeringsbremsens greb opad. 

2) Sænk gaflerne ned til jorden. 

3) Drej tændingslåsen over på “OFF”, for at standse motoren. På gaffeltruck 

med dieselmotorversion skal motorens stopstang trækkes. 

4) Tag nøglen ud, og placér den på et sikkert sted. 
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<Sikker parkering>  

(1) Parkér gaffeltrucken på en plan overflade, helst i et område med masser 

af plads. Hvis det er umuligt, at undgå parkering på en skråning, skal gaffeltrucken 

anbringes på tværs i forhold til skråningen og hjulene skal blokeres, for at undgå 

utilsigtet rulning. 

(2) Parkér gaffeltrucken på de dedicerede pladser udenfor de trafikerede 

områder. Placér, om nødvendigt, en skiltning eller en lysende signalering rundt 

om gaffeltrucken. 

(3) Parkér gaffeltrucken på en plan overflade, helst i et område med masser 

af plads. Undgå blødt, mudret eller glat terræn.  

(4) Hvis det er umuligt at sænke gaflerne ned til jorden, på grund af en fejl på 

læssesystemet, skal der sættes en signalering på det afsluttende stykke af gaflen 

og gaffeltrucken skal parkeres udenfor det trafikerede område. 

 

   ADVARSEL  

 (1) Kontrollér, at trinene eller terrænet ikke er glatte. 

 (2) Stig aldrig ned fra maskinen i bevægelse. 

 (3) Stig aldrig ned fra maskinen med et spring. 

 

· Terrænets tilstand  

Gaffeltruckens funktionsdygtighed afhænger af terrænets eller belægningens 

tilstand, og hastigheden skal derfor tilpasses herefter. Vær yderst opmærksom 

ved kørsel på en rampe, eller hvis terrænet eller belægningen er ujævnt. 
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  ADVARSEL  

 (1) Ved kørsel på en baneoverkørsel skal man stoppe op før man passerer og 

kontrollere sikkerhedsforholdene. 

 (2) Styr uden om klipper eller træstubbe. Reducér hastigheden og kør 

langsomt og forsigtigt, hvis det er umuligt at undgå dem. Pas på ikke at beskadige 

den nedre del af gaffeltrucken. 

 

 

· Udtagning  

1. Gaflerne skal justeres i siderne, så den korrekte afbalancering af lasten 

opretholdes. 

2. Kør maskinen hen nøjagtigt foran lasten, der skal befordres. 

3. Pallen skal anbringes afbalanceret på begge gaflerne. 

4. Sæt gaflerne så langt ind som muligt i pallen. 

5. Ved løft af last fra jorden: 

(1) Løft gaflerne 5-10 cm op over jorden og kontrollér, at lasten er stabil. 

(2) Tilt herefter masten helt tilbage, bring gaflerne op i en højde på 15-20 cm 

fra jorden og start kørslen. 

6. Under befordring af omfangsrig last, der hæmmer udsynet, bør køretøjet 

anvendes i bakgear med mindre man kører op ad bakke. 

 

 

· Stabling af lasten 

1. Reducér gaffeltruckens hastighed, når du nærmer dig afsætningsområdet.  

2. Stands gaffeltrucken lige foran området, hvor lasten skal sættes af. 

3. Kontrollér afsætningsområdets tilstand. 

4. Tilt masten frem, indtil gaflerne befinder sig i den vandrette position. Løft 

gaflerne til en smule over afsætningsområdet. 

5. Kør frem, for at anbringe lasten lige over det forudsete afsætningsområde 

og stands gaffeltrucken. 

6. Kontrollér, at lasten befinder sig over det ønskede område og sænk lasten en 

smule, så den placeres korrekt. Kontrollér, at lasten er stablet på en sikker måde. 
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7. Frigør gaflerne fra lasten med en løfte-/tiltemanøvre og bak herefter væk. 

8. Kontrollér at gaflernes spidser er fri af lasten og sænk gaflerne ned til 

basispositionen (15-20 cm over jorden). 

9. Tip masten bagud. 

 

     ADVARSEL  

Tilt aldrig masten med lasten hævet til en højde på 2 m eller derover. 

Forlad aldrig gaffeltrucken for løftet last, og lad også være med at stige ud af 

den. 

· Afstabling af lasten  

(1) Reducér gaffeltruckens hastighed, når du nærmer dig området med lasten, 

der skal udtages. 

(2) Stands gaffeltrucken foran lasten så afstanden mellem last og 

gaffelspidser er cirka 30 cm. 

Kontrollér lastens tilstand. 

(3) Tilt masten fremad, indtil gaflerne befinder sig i den vandrette position. 

Løft gaflerne op i pallens eller slædens højde. 

(4) Sørg for, at gaflerne er placeret korrekt i forhold til pallen. Kør langsomt 

fremad, for at sætte gaflerne så langt ind som muligt i pallen, og stop så 

gaffeltrucken. 

·Hvis det er besværligt at sætte gaflerne i, skal den nedenstående procedure 

følges: Kør fremad og sæt tre fjerdele af gaflens længde i. Løft gaflerne 5 cm og 

bak 10-20 cm bagud med pallen eller slæden på gaflerne, og sænk herefter pallen 

eller slæden ned på stablen. Kør fremad igen, for at sætte gaflerne helt i bund. 

(6) Løft gaflerne 5-10 cm op over stablen. 

(7) Kontrollér det omkringliggende område, for at udelukke tilstedeværelsen 

af forhindringer på ruten, og bak herefter langsomt bagud. 

(8) Sænk gaflerne ned til en højde på 15-20 cm fra jorden. Tilt masten helt 

bagud og kør i retning af destinationen. 
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· Beskyttelsesforanstaltninger i kolde eller varme klimaer  

<Olie >  

Brug en olie med egenskaber, der egner sig til omgivelsestemperaturen. 

 

<Batteri>  

·Kolde klimaer  

Under normale opladningsforhold ligger elektrolyttens frysepunkt ved cirka 

-35°C. 

Hold altid batteriet i god opladningsstand, for at undgå at batteriet tager skade 

i tilfælde af frysning af elektrolytten. Oplad batteriet til mindst 75% af den totale 

kapacitet, for at undgå frysning. 

Det er desuden hensigtsmæssigt, at holde den specifikke vægt på maksimalt 

1,260. 

 

·Varme klimaer  

På grund af den høje sandsynlighed for at vandet i elektrolytten fordamper i 

varme klimaer, bør man fylde mere vand på, fra tid til anden. 

Kontrollér batteriet en gang om ugen og hæld destilleret vand på. 

I områder med en meget høj omgivelsestemperatur, er det hensigtsmæssigt 

at reducere det fuldt opladede batteris specifikke vægt til 1,220±0,01. 

Batteriet har ikke behov for andre særlige foranstaltninger, da dets 

virkedygtighed under alle omstændigheder er bedre i varme klimaer. 
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  Fare  

Batteriet udvikler GAS, som er potentielt eksplosionsfarlig. Man må derfor ikke 

ryge, benytte åben ild, frembringe buer eller gnister i batteriets nærhed. Udluft 

omgivelserne, hvis batteriet befinder sig på en begrænset plads og under opladning. 

Batteriet indeholder SVOVLSYRE, som kan give alvorlige forbrændinger. Beskyt 

øjnene, huden og tøjet. Vask øjeblikkeligt og omhyggeligt med rent vand, i tilfælde 

af berøring. Kontakt en læge i tilfælde af berøring med øjnene. 

 

<Kølevæske>  

Gaffeltrucken leveres sædvanligvis af fabrikanten med kølesystemet allerede 

påfyldt Long Life Coolant (LLC) fortyndet til 50% af blandingens volumen. 

Kølevæskens frysepunkt ligger på -35°C ved dette blandingsforhold. 

Varme klimaer: Udvis særlig opmærksomhed overfor køleren og 

kølesystemet, for at sikre en effektiv afkøling. Det anbefales at parkere i skyggen.  

 

· Udskiftning af sikring  

Sikringen beskytter el-systemet mod overstrøm. Benyt en sikring med den 

specificerede strømstyrke. Kontrollér at de enkelte kredsløbs komponenter 

fungerer korrekt. Hvis der er ufungerende komponenter i et kredsløb, er den 

tilsvarende sikring sprunget. Udskift den med en ny sikring med den samme 

kapacitet. Hvis der er ufungerende komponenter i et kredsløb, kan der være en 

sprunget pære. Udskift den med en ny pære med den samme effekt. 
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· Udskiftning eller reparation af dækkene  

Nødvendigt værktøj og donkraft til udskiftning eller reparation af dækkene. 

 
 

 

<Forhjul>  

·Stands gaffeltrucken på et solidt og plant underlag og sluk motoren. Al lasten 

skal fjernes. 

·Indkobl parkeringsbremsen og blokér hjulene. Sæt donkraften under 

gaffeltruckens stel. 

·Løft gaffeltrucken ved hjælp af donkraften og sørg for, at dækket stadig hviler 

på jorden. Løsn navets møtrikker. Fjern ikke møtrikkerne. 

·Løft gaffeltrucken igen ved hjælp af donkraften og løft denne gang dækket fri 

af jorden. Fjern navets møtrikker og tag hjulet af. 

·Hjulet skal genmonteres i omvendt rækkefølge af demonteringssekvensen: 

Navets møtrikker skal spændes ensartet til efter et diagonalt skema. 

Efter genmontering af hjulet skal dækkets oppumpningstryk kontrolleres. 

Dækkets oppumpningstryk…7 kg/cm2 
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· Løfteprocedure  

<Forreste del (I)> 

1. Sæt kiler bag baghjulene. 

2. Løft den ydre mast ved hjælp af en donkraft 

eller en taljeblok. 

3. Anbring træblokke under begge 

sidestykkerne. Sænk gradvist den forreste del ned 

til jorden. Sørg for ikke at flytte blokkene, mens 

gaffeltrucken sænkes. 

 

<Forreste del (II)>  

1. Sæt kiler bag baghjulene. 

2. Tilt masten fuldstændig bagud og anbring træblokkene og nogle stålplader 

under den eksterne mast, som vist i figuren. 

3. Tilt masten fremad til den lodrette position og anbring herefter træblokke 

under begge sidestykkerne. 
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<Bagerste del>  

1. Sæt kiler foran forhjulene. 

2. Løft modvægten med en taljeblok. 

3. Anbring træblokke under begge sidestykkerne. Placér desuden blokke 

under modvægten af sikkerhedsårsager. Sænk gradvist den bagerste del ned til 

jorden. Sørg for ikke at flytte blokkene, mens gaffeltrucken sænkes. 

 

 

Med gaffeltrucken hvilende på blokkende skal den trækkes og skubbes i alle 

retninger, for at være sikker på, at den er forsvarligt blokeret. 

 

 

ADVARSEL 

Udfør aldrig indgreb oven på eller under gaffeltrucken, hvis den kun 

understøttes af donkraften eller en taljeblok. Brug altid blokke eller støtteben til at 

understøtte gaffeltrucken, før afmonteringen udføres.  
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IX. Forebyggende vedligeholdelsesplan  

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet efter den forudsætning, at 

gaffeltrucken anvendes under normale arbejdsforhold. Hvis gaffeltrucken 

anvendes under hårdere brugsforhold, skal vedligeholdelsesindgrebene afvikles 

efter kortere intervaller. (De sorte prikker i tabellen angiver en påkrævet 

“Udskiftning”.) 

G: Gaffeltruck med benzinmotorversion 

D: Gaffeltruck med dieselmotorversion 
 

· Motor 

1. Vedligeholdelse af NISSAN K21&K25 motor  

• Vedligeholdelsesplan  

Foretag en korrekt vedligeholdelse og service, for at opretholde 

gaffeltruckens og gaflernes oprindelige funktionsdygtighed. 

• Inspektion  

Foretag de periodiske inspektioner efter tidsplanen og anvend den tidligste 

udløbsdato mellem månedligt interval og driftstimer. ...... 

Vedligeholdelsesintervaller. 
 

Indhent oplysninger i de nedenstående bemærkninger hvad angår data anført mellem ( )  

Inspektion af motoranlæg  

Nr. 
Inspektionens 

objekt 

Brugsmåneder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ··· 18 

Funktionstimer 
(x 100 timer) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ··· 36 

1 
Indsugnings-/uds
tødningsspillerum  

A 
 

A 
  

A 
  

A 
  

A ··· A 

2 
Motorremmens 

spænding  
I I I I I I I I I I I R ··· I 

3 

Cylindertop-
stykkets møtrik 
og manifoldens 

møtrik 
 

T 
           

··· 
 

4 Motorolie (1) R’ 
 

R’ 
  

R’ 
  

R’ 
  

R’ ··· R’ 

5 Oliefilter (1) R’ 
 

R’ 
  

R’ 
  

R’ 
  

R’ ··· R’ 

6 Motorkølevæske 
            

R ··· 
 

7 Brændstoffilter (1) C 
 

C 
  

C 
  

C 
  

C ··· C 
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8 Luftfilterelement 
 

C C C C C C C C C C C R ··· R 

9 Tomgang 
 

A A A A A A A A A A A A ··· A 

10 
Tændingsind-

stilling  
A A A A A A A A A A A A ··· A 

11 Tændrør 
 

I I I I I I I I I I I I ··· R 

12 
Strømfordeler 
(kontaktflade, 

dæksel og rotor) 
 

I I I I I I I I I I I I ··· I 

13 
Strømfordeler 
(indvendigt) 

(1) 
           

C ··· 
 

14 
Positiv 

krumtaphusventil 
(PCV-ventil) 

(1) 
  

I 
  

I 
  

I 
  

I ··· I 

15 
Ledning til positiv 
krumtaphusventil 

(PCV-ventil) 
   

I 
  

I 
  

I 
  

I ··· I 

 

 Vigtigt 

Det anbefales at foretage vedligeholdelsesindgrebene oftere hvis arbejdsforholdene 

er meget støvholdige og snavsede. 

 

Inspektion af LPG-anlæg  

Nr

. 
Inspektionens objekt 

Brugsmåneder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Funktionstimer 

(x 100 timer) 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 
Gasudslip fra rørledninger 

og samlestykker 
(2) I I I I I I I I I I I I 

2 

Tilstedeværelse af skader 

på rørledninger og 

samlestykker 
 

I I I I I I I I I I I I 

3 
Tilstedeværelse af tjære i 

dyserne  
D D D D D D D D D D D D 

4 LPG-filter 
   

C 
  

C 
  

C 
  

R 
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 Vigtigt 

(1) Det anbefales at foretage vedligeholdelsesindgrebene oftere hvis 

arbejdsforholdene er meget støvholdige og snavsede. 

(2) Stryg sæbeskum på rørledningernes samlestykker, for at kontrollere for 

eventuelle gasudslip efter udskiftning af LPG-beholderen. 

 

Oversigt over symbolerne:  

I = Inspektion. Reparér eller udskift om nødvendigt. 

R = Udskiftning 

A = Regulering 

C = Rengøring 

D = Tømning 

T = Tilspænding (Genopretning af tilspænding) 

R’ = Udskiftning [Hver 500. time (3. måned)] Motorolie, oliefilter 

 

2. Vedligeholdelse af ISUZU motor  

Nr. 
Beskrivelse af kontroller og 

vedligeholdelsesindgreb 

Driftstimer 

8/Dagligt 200/månedligt  400 
600/ tre 

måneder 
800 1000 

1200/ 

seks 

måneder  
1400 1500 

1 Olieniveau og -tilstand ○                 

2 Kontrol af olieudslip ○                 

3 
Kalibrering af oliens 

manometer 
○             

    

4 Kontrollampe til olietryk ○                 

5 Udskiftning af motorolie   ● ● ● ● ● ● ●   

6 
Udskiftning af oliefilterets 

filtrerende element 
  ● ● ● ● ● ● ●   

7 

Udtømning af 

vand fra 

brændstof-

filteret 

med 

sedimentations

beholder 

○             

    

uden 

sedimentations

beholder 

  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   
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8 
Udskiftning af vandpumpens 

smørefedt 
udskift smørefedtet (BESCO L-2) hver 4000. time 

    

9 Kontrol af brændstofudslip ○                 

10 

Udskiftning af 

brændstoffilterets filtrerende 

element 

    
 

●     ● 

    

11 
Kontrol af 

indsprøjtningsdyser 
    ○   

 
○ 

   
○ 

12 
Kontrol af kølevæskeniveau 

og -tilstand 
○             

    

13 Kontrol af kølevæskeudslip ○                 

14 

Kontrol af påsætningen af 

dækslet på kølerens 

påfyldningsstuds 

○             

    

15 

Kontrol af ventilatorens 

remspænding (og eventuel 

udskiftning) 

○             

    

16 
Kalibrering af kølevæskens 

temperatur 
○             

    

17 Udskiftning af kølevæske hvert år     

18 
Rengøring af kølerens 

forreste afsnit 
    

 
○     ○ 

    

19 Rengøring af kølesystem             ●     

20 
Funktionskontrol af dækslet 

på kølerens påfyldningsstuds 
              

    

21 Kontrol af elektrolytniveau ○                 

22 Rengøring af batteriet ○                 

23 

Kontrol af 

batterio-

pladning 

Kalibrering af 

amperemeter 
○             

    

Kontrollampe for 

ladestatus 
○             

    

24 
Kontrol af elektrolyttens 

specifikke vægt 
20 Celsius grader, under 1,22  

    

25 
Kontrol og rengøring af 

startmotor og generator 
        

 
  ○ 
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26 
Kontrol af kabelføringer og 

tilslutninger 
              

    

27 
Kontrol af forvarmningens 

tilstand 
○             

    

28 
Udskiftning af luftfilterets 

filtrerende element 
iht. fabrikantens forskrifter 

    

29 

Motorens 

igangsætningstilstand og støj 

fra motoren 

○             

    

30 Udstødningsgassens tilstand ○                 

31 
Cylindrenes 

komprimeringstryk 
            ○   

  

32 Kontrol af ventilspillerum         
 

  ○     

33 
Rengøring af 

ventilationsanordningen 
  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

34 
Rengøring af positiv 

krumtaphusventil 
                ○ 

35 
Udtømning af vand fra 

brændstoftank  
      ○     ○ 

    

 

3. Vedligeholdelse af Mitsubishi S4S& Yanmar motor  

Nr. 
Beskrivelse af kontroller og 

vedligeholdelsesindgreb 

Driftstimer 

8 (Dagligt) 50 
250 

(månedligt) 
500 

750 (tre 

måneder) 
1000 

1250 (seks 

måneder) 
1500 

1 Olieniveau og -tilstand ○               

2 Kontrol af olieudslip ○               

3 
Kalibrering af oliens 

manometer 
○               

4 Kontrollampe til olietryk ○               

5 

Udskiftning af motorolie og 

oliefilterets filtrerende 

element 

  

● 

ved første 

funktion 

● ● ● ● ● ● 

6 Kontrol af brændstofudslip ○               

7 
Udtømning af vand fra 

brændstoffilteret 
I henhold til alarmsignaleringen  
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8 

Udskiftning af 

brændstoffilterets filtrerende 

element 

      ●   ●   ● 

9 
Rengøring af 

forsyningspumpens filter 
      ○   ○   ○ 

10 
Kontrol af 

indsprøjtningsdyser 
              ○ 

11 
Kontrol af kølevæskeniveau 

og -tilstand 
○               

12 Kontrol af kølevæskeudslip ○               

13 

Kontrol af påsætningen af 

dækslet på kølerens 

påfyldningsstuds 

○               

14 

Kontrol af ventilatorens 

remspænding (og eventuel 

udskiftning) 

    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15 
Kalibrering af kølevæskens 

temperatur 
○               

16 Udskiftning af kølevæske Hvert andet år  

17 
Rengøring af kølerens 

forreste afsnit 
    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 Rengøring af kølesystem hvert år 

19 

Funktionskontrol af dækslet 

på kølerens 

påfyldningsstuds 

                

20 Rengøring af batteriet ○               

21 

Kontrol af 

batterio-

pladning 

Kalibrering af 

amperemeter 
○               

Kontrollampe 

for ladestatus 
○               

22 
Kontrol af elektrolyttens 

specifikke vægt 
20 Celsius grader, under 1,22  

23 
Kontrol og rengøring af 

startmotor og generator 
          ○     
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24 
Kontrol af kabelføringer og 

tilslutninger 
      ○   ○   ○ 

25 
Kontrol af forvarmningens 

tilstand 
○               

26 
Udskiftning af luftfilterets 

filtrerende element 
      ●   ●   ● 

27 

Motorens 

igangsætningstilstand og 

støj fra motoren 

○               

28 Udstødningsgassens tilstand ○               

29 
Cylindrenes 

komprimeringstryk 
          ○     

30 Kontrol af ventilspillerum       ○   ○   ○ 

31 
Udtømning af vand fra 

brændstoftank  
      ○   ○   ○ 

32 Skruer og låsemøtrikker    

● 

ved første 

funktion 

      ●     
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4. Vedligeholdelse af XIN CHANG& WEI CHAI motor  

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Motor 

Kontrollér visuelt motorens 

funktionstilstande 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér om der kommer unormal 

støj fra motoren 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér farven på 

udstødningsgassen 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelle urenheder i 

luftfilterets filtrerende element 
  ○ ○ ● ● 

Kontrollér ventilspillerum Tykkelsesmåler    ○ ○ 

Genopretning af tilspændingen af 

skruerne på cylindertopstykket 
Momentnøgle  ○    

Kontrollér cylindrenes komprimering 
Komprime-

ringsmåler 
    ○ 

Kontrollér motorens understøtning 

og fæsteskruer 
Momentnøgle Hver 200. timer eller 120. dag 

Indsprøjtning

spumpe eller 

regulator 

Kontrollér de maksimale o/m uden 

last 
Takometer     ○ 

Smøre-

system 

Kontrollér for udslip af motorolie  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér motoroliens niveau og 

tilstand 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Udskift motorolien   

● 

(efter de 

første 25 

driftstimer) 

● ● ● 

Udskift motoroliens filterpatron   

● 

(efter de 

første 200 

driftstimer) 

● ● ● 
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Kølesystem 

Kontrollér kølevæskeniveauet  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for udslip af kølevæske  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér slangernes tilstand  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér kølerdækslets tilstand og 

tilstedeværelse 
  ○ ○ ○ ○ 

Rengør og udskift kølevæsken    ● ● ● 

 
Kontrollér blæserens remspænding 

og eventuel beskadigelse 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Brændstoff

orsynings-

system 

Kontrollér visuelt for eventuelle 

brændstofudslip fra 

rørledningerne, pumpen eller 

tanken 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel tilstopning 

af brændstoffilteret 
   ○ ○ ○ 

Udskift filterpatronen    ● ● ● 

Kontrollér indsprøjtningsdysens 

tryk og retning  

Tester til 

dyser 
   ○ ○ 

Udtøm vandet fra 

brændstoftanken 
   ○ ○ ○ 

Rengør brændstoftanken     ○ ○ 

Kontrollér brændstofniveauet  ○ ○ ○ ○ ○ 
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· Motorinstallation 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Pladekoblinger 

Kontrollér at 

koblingspedalens 

vandring er gnidningsfri 

og afstanden mellem 

pedalens overflade og 

vognbunden for 

uindkoblet kobling 

Gradinddelt 

lineal 
○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér støjniveau og 

funktion 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér glidning og 

indkobling 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Gearkasse 

Kontrollér gearstangens 

funktion og for eventuel 

slør 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for olieudslip  ○ ○ ○ ○ ○ 

Olieudskiftning     ● ● 
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· Motorinstallation 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Gearkasse 

med 

momentom-

former 

Kontrollér for olieudslip  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér olieniveauet 

eller udskift olien 
  ○ ○ ● ● 

Kontrollér gearstangens 

virkedygtighed og for 

eventuel slør 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

reguleringsventilens og 

koblingens virkedygtighed 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

tilnærmelsesventilens 

virkedygtighed 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

tilnærmelsespedalens 

vandring og at den er 

gnidningsfri 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Udskift linjefilterets 

filtrerende element 
  

● 

(efter de 

første 200 

driftstimer) 

 ● ● 

Foraksel 

Kontrollér for olieudslip  ○ ○ ○ ○ ○ 

Udskift olien     ● ● 

Kontrollér for eventuelt 

løstsiddende fæsteskruer 

Hammer til 

instrumen-

teret test 

 ○ ○ ○ ○ 
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· Hjul 

 

 

 

 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Dækkenes 

fæstean-

ordninger 

Kontrollér for eventuelt 

løstsiddende skruer 

Hammer til 

instrumen-

teret test 

○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

beskadigelse 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Fælg, 

fælglåsering 

Kontrollér for eventuel 

beskadigelse af fælg, 

fælglåsering og hjulkapsel 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Hjulleje 

Kontrollér for eventuel 

løsning og støjniveau 
  ○ ○ ○ ○ 

Rengør og fyld smørefedt 

på 
    ● ● 

Halvaksel 

Kontrollér for eventuel 

deformering, revnedannelse 

eller beskadigelse 

  ○ ○ ○ ○ 

dæk 

Kontrollér 

oppumpningstrykket 

Manometer 

til dæk 
○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

revnedannelse eller 

beskadigelse 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér slidbanens slitage Dybdemåler ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

overdreven slitage 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for tårne, småsten 

eller fremmedlegemer 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
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· Styring 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Rat 

Kontrollér det perifere slør  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

løsning i lodret retning 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

løsning i retning af siden 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

virkedygtigheden 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Styrehus 
Kontrollér for eventuelt 

løstsiddende fæsteskruer 
  ○ ○ ○ ○ 

Bagakslens 

styrespindel 

Kontrollér for eventuel 

løstsiddende eller 

beskadigede styrebolte 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelle 

bøjninger, deformeringer, 

brud eller skader 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

fæsteanordningernes 

understøtninger 

Hammer til 

instrumenteret 

test 

 ○ ○ ○ ○ 

Servostyring 

Kontrollér 

virkedygtigheden 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for olieudslip  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelt 

løstsiddende 

understøtninger og 

samlestykker 

  ○ ○ ○ ○ 
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· Bremsesystem 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Bremse-

pedal 

Kontrollér at vandringen 

er gnidningsfri 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér pedalens 

vandring 

Gradinddelt 

lineal 
○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

virkedygtigheden 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for luft i 

bremserøret 
  ○ ○ ○ ○ 

Parkerings

bremsens 

håndtag 

Kontrollér at håndtaget 

blokerer sikkert og at 

vandringen er 

tilstrækkelig 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

virkedygtigheden 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Træksystem, 

kabel, etc. 

Kontrollér 

virkedygtigheden 
  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelle 

løse forbindelser 
  ○ ○ ○ ○ 

Slanger og 

rør 

Kontrollér for eventuelle 

tegn på beskadigelse, 

udslip eller klemninger 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelle 

løse samlestykker eller 

fæstebånd 

  ○ ○ ○ ○ 

Bremse-

pumpe, 

bremse-

cylinder 

Kontrollér for udslip af 

væske 
  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér 

kølevæskeniveauet. 

Udskift bremsevæsken 

 ○ ○ ○ ● ● 

Kontrollér 

bremsepumpens og 

bremsecylindrenes 

virkedygtighed 

     ○ 

Kontrollér for eventuel 

udslip af bremsevæsken 

eller tegn på skader på 

bremsepumpen og 

bremsecylindrene 

     ○ 

Kontrollér for eventuel 

slitage eller beskadigelse 

på bremsepumpens og 

kontraventilens dæksel. 

Udskift 

     ● 
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· Bremsesystem 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Bremse-

tromler og 

-klodser 

Kontrollér for eventuelle 

løse fæsteanordninger til 

tromlen 

Hammer til 

instrumenteret 

test 

 ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for slitage på 

bremsernes pakning 

Flydende 

bremseåg 
    ○ 

Kontrollér 

virkedygtigheden af 

bremseklodserne 

     ○ 

Kontrollér for eventuel 

rust på stifterne 
     ○ 

Kontrollér for eventuel 

rust på returfjederen 

Gradinddelt 

lineal 
    ○ 

Kontrollér 

virkedygtigheden på 

spillerummets 

automatiske 

reguleringsanordning 

     ○ 

Kontrollér tromlens 

slitagetilstand 
     ○ 

Understøtning 

Kontrollér for eventuel 

deformering af bremsens 

understøtning 

     ○ 

Kontrollér for eventuel 

revnedannelse 

Test med 

indtrængende 

væske 

    ○ 

Kontrollér for eventuelle 

løse fæsteanordninger 

Hammer til 

instrumenteret 

test 

    ○ 
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· Læssesystem 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Gaffel 

Kontroller for eventuel 

tilstedeværelse af skade, 

deformering eller slitage på 

gaflen 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontroller for eventuel 

tilstedeværelse af skade, 

deformering eller slitage på 

stopstifterne 

   ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

revnedannelse eller slitage på 

svejsningen i bunden af 

gaflen og på krogen 

  ○ ○ ○ ○ 

Mast og 

løftebøjle 

Kontrollér for eventuelt 

defekte svejsninger, 

revnedannelser eller 

beskadigelse på den indre og 

den ydre masts tværstykker 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelt 

defekte svejsninger, 

revnedannelser eller 

beskadigelse på masten og 

på tiltcylinderens bøjle 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelt 

defekte svejsninger, 

revnedannelser eller 

beskadigelse på den indre og 

den ydre mast 

      

Kontrollér for eventuelt 

defekte svejsninger, 

revnedannelser eller 

beskadigelse på løftebøjlen 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelle løse 

valselejer 
  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel slitage 

eller beskadigelse på 

mastens støttebøsning 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelt 

løstsiddende 

cylinderhovedskruer på 

mastens understøtning 

     ○ 

Kontrollér for eventuelt 

løstsiddende skruer for enden 

af løftecylinderen, dem på 

stempelstangens hoved, på 

krogboltene og på 

stempelhovedets styreskinne 

Hammer til 

instrumenteret 

test 

 

○ 

(kun ved første 

aktivering) 

 ○ ○ 

Kontrollér for eventuel 

revnedannelse eller 

beskadigelse af valser, 

valsernes stifter og svejsede 

komponenter 

Hammer til 

instrumenteret 

test 

 

○ 

(kun ved første 

aktivering) 

 ○ ○ 
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· Læssesystem 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Ekstraudstyr Generel inspektion   ○ ○ ○ ○ 

Cylindre 

Kontrollér for eventuel 

tilstedeværelse af løsning, 

deformering eller beskadigelse 

af stempelstangen, stangens 

skrue og stangens ende 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér cylindrenes 

virkedygtighed 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for olieudslip  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel slitage 

eller beskadigelse af cylindrenes 

og stifternes bøsninger 

  ○ ○ ○ ○ 

Hydraulik-

pumpe 

Kontrollér for olieudslip eller 

beskadigelse af 

hydraulikpumpen 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for slitage på 

pumpens 

styretandhjulsforbindelse 

  ○ ○ ○ ○ 

Kæder og 

remskive 

Kontrollér kædernes spænding, 

for eventuel deformation eller 

rusttilstedeværelse 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Smøring af kæderne   ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel løsning af 

kædens fæstestifts og kædens 

forbindelse 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontroller en eventuel 

tilstedeværelse af deformeringer 

eller beskadigelser på 

remskiverne 

  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér om remskiverne 

sidder løst 
  ○ ○ ○ ○ 
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· Hydrauliksystem 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(200 timer)  

Hydraulik-

beholder 

Kontroller olieniveauet. 

Udskift olien. 
 ○ ○ ○ ● ● 

Rengør indsugningsfilteret 

Tøm for eventuelle 

fremmedelementer. 

    ○ ○ 

Returfilter Udskift returfilteret     ● ● 

Regule-

ringsventil 

Kontrollér om håndgrebenes 

ledforbindelser sidder løst. 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér virkedygtigheden  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for olieudslip  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér virkedygtigheden af 

overtryksventilen og 

hældningens stopventil 

Manometer 

olie 
 ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér udstødningstrykket     ○ ○ 

Slanger, 

rørledninger 

Kontrollér for olieudslip, 

løstsiddende dele, klemninger, 

deformering eller beskadigelse 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Udskift slangerne      
● 

(1-2 år) 
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· El-system 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Tændingsan

ordning (på 

benzindrevne 

gaffeltrucks) 

Kontrollér for eventuel revnedannelse 

på strømfordelerens dæksel 
   ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelt sprungne 

tændrør 
     ○ 

Justér tændrørets spalte Spaltemåler   ○ ○ ○ 

Rens tændrøret    ○ ○ ○ 

Kontrollér monteringen af 

strømfordelerdækslets 

højspændingskabel 

     ○ 

Kontrollér for eventuel tilstedeværelse 

af et brændt strømfordelerafsnit 
     ○ 

Kontrollér for slitage eller skader på 

strømfordelerens centrale afsnit 
     ○ 

Påfør smørefedt på akslen, bunden af 

knasten, afbryderens 

omdrejningspunkt 

   ○ ○ ○ 

Kontrollér for brud på 

højspændingskablet 
Tester     ○ 

Startmotor 
Kontrollér den korrekte indkobling af 

spidshjulet 
   ○ ○ ○ 

Batteri 

Kontrollér batteriets elektrolytniveau. 

Rengør batteriet 
  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér batteriets specifikke vægt 
Densito-

meter 
  ○ ○ ○ 

Kabelføring 

Kontrollér for eventuelle skader eller 

løstsiddende kabler og klemskruer 
  ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuelle løse 

forbindelser 
   ○ ○ ○ 
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· Sikkerhedssystemer og -anordninger 

Kontrollens 

objekt  
Påkrævet indgreb  Redskaber  

Dagligt 

(8 timer)  

Månedligt 

(200 timer)  

Kvartalsvist 

(600 timer)  

Halvårligt 

(1200 timer)  

Årligt 

(2400 timer)  

Beskyttelsestag 

og lastens 

støttestel 

Kontrollér monteringens 

bestandighed 

Hammer til 

instrumen-

teret test 

○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér for eventuel deformering, 

revnedannelse eller beskadigelse 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Retningsviser 
Kontrollér monteringens 

virkedygtighed og bestandighed 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Horn 
Kontrollér monteringens 

virkedygtighed og bestandighed 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Lygter og 

baglygter 

Kontrollér monteringens 

virkedygtighed og bestandighed 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Bipper til 

signalering af 

bakgear 

Kontrollér monteringens 

virkedygtighed og bestandighed 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Bakspejl 

Kontrollér for eventuel snavs eller 

beskadigelse 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér udsynsfeltet  ○ ○ ○ ○ ○ 

Måleinstrumenter 
Kontrollér virkedygtigheden af 

måleinstrumenterne 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Førersæde 

Kontroller for eventuel 

tilstedeværelse af skade eller 

løstsiddende skruer 

    ○ ○ 

Karrosseri 

Kontroller for eventuel 

tilstedeværelse af skade eller revner 

på stel og vange 

     ○ 

Kontrollér for løstsiddende nitter eller 

skruer 

Hammer til 

instrumen-

teret test 

    ○ 

Kontrollér de eventuelt reparerede 

komponenter under en tidligere 

inspektion 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Inspektion af karrosseriets generelle 

tilstand 
     ○ 

Indsmøring og 

udskiftning af 

olien 

Kontrollér stellets smøring efter 

rengøringen 

Smøre-

pistol 
 ○ ○ ○ ○ 

Kontrollér tilstanden af olien og 

væskerne i beholderen 
     ○ 
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▲ VIGTIGT  

Raffineret olie, vand og køle- eller frostmidler, der kan købes på det lokale marked, 

vil muligvis ikke kunne anvendes med de forudsete udskiftningsintervaller i denne 

vejledning. 

I så tilfælde skal de udskiftes hyppigere, endog ved halverede intervaller eller 

intervaller på en fjerdedel af hvad forudset i denne vejledning. For multiviskos olie 

forudses et bredere funktionstemperaturinterval, men der kræves en oftere udskiftning, 

fordi de additiver, der bruges for at sikre oliens specifikke egenskaber, nedbrydes 

gradvist og reducerer oliens viskositet. Nedbrydning af viskositeten ved høje 

temperaturer kan udrette skade på hydrauliksystemet. 
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