Tisztelt Érdeklődő,
KOMATSU targoncát üzemeltető
partnereinknek készséggel megküldjük
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Köszönjük, hogy Önök

típusú targoncát választottak.

Ez a kezelési- és karbantartási útmutató arra szolgál, hogy Ön a gép műszaki jellemzőit
és a belső felépítést megismerje.
A következő oldalakon a rendeltetésszerű használat és karbantartás előírásait
tartalmazza, illetve ajánlásokat és megjegyzéseket ad a targonca gyakorlatias és
biztonságos használatára. Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, illetve a „Targoncák
rendeltetésszerű és helyes használatának szabályai” című részt is.

Üdvözlettel:
Komatsu Carrelli Elevatori
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VEVŐSZOLGÁLAT / ÁTTEKINTŐ ADATOK
 A targoncát érintő minden probléma esetén, illetve cserealkatrész
jelentkezésekor csak a hivatalos értékesítő céget keresse fel.

szükséglet

 A javítás során kizárólag eredeti gyári alkatrészeket használjon: csak így őrizhetők meg
tartósan a targonca műszaki jellemzői.
 Alkatrészrendelés esetén az alkatrészkatalógusban lévő adatokat adja meg. Az
alkatrészkatalógus a hivatalos forgalmazótól szerezhető be.
 A forgalmazóval történő kapcsolatfelvétel egyszerűsítése érdekében ajánlott a targonca
adatait a következő sorokba beírni:
Modell ............................................................................................................................
Gyártási szám ................................................................................................................
Kiszállítás dátuma ..........................................................................................................
EU Megfelelőségi Tanúsítvány száma ...........................................................................

Importör és szerviz
Pagát Gold Rt.
1165 Bp. Újszász utca 43.
Tel: + 36 1 402 42 22
www.pagatgold.hu
0.5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

FEJEZETEK TARTALMA
1. FEJEZET
Bevezető – általános rendelkezések

1

2. FEJEZET
Biztonsági előírások

2

3. FEJEZET
Műszaki adatok – a targonca jelölése

3

4. FEJEZET
Tudnivalók a targoncáról

4

5. FEJEZET
A targonca használata

5

6. FEJEZET
Karbantartás

6

7. FEJEZET
Üzemen kívül helyezés

7

0.6

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bevezetés – Általános rendelkezések

1. Fejezet
BEVEZETÉS – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
TARTALOMJEGYZÉK
1.1 – Bevezetés ........................................................... 2
1.1.a – Általános bevezető ....................................... 2
1.1.b - Vevőszolgálat ................................................ 2
1.1.c - Pótalkatrészek ............................................... 2
1.1.d – Garancia füzet .............................................. 3
1.1.e – Keresés az útmutatóban ............................... 3
1.2 – Hivatkozások ...................................................... 4
1.3 – Robbansáveszélyes területek ........................... 4
1.4 – Alkalmazási területek és ellenpéldák................ 4
1.5 – Alkalmazás korlátozása ..................................... 5
1.6 – Targonca leírása ................................................ 6
1.6.a – Felszerelés adapterekkel .............................. 6
1.6.b – Módosítások a targoncán ............................. 6
1.7 – Targonca kiszállítása ......................................... 7

1.1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bevezetés – Általános rendelkezések

1.1 – BEVEZETÉS
1.1.a – Általános bevezető
FONTOS:
A targonca első
megjegyzéseket:

üzembehelyezése

előtt

olvassa

el

figyelmesen

az

alábbi



Sok balesetet az elégtelen tudás és a kezelésre, illetve karbantartásra vonatkozó
biztonsági előírások be nem tartása okoz.



A targoncát csak megfelelően kiképzett személy kezelheti. A megfelelő képzéshez a
gyártó hivatalos forgalmazója rendelkezésre áll.



A targonca kezeléséhez és a balesetek elkerüléséhez a kezelőnek meg kell jegyezni és
be kell tartania a kezelési utasításban, illetve a „Targoncák rendeltetésszerű és helyes
használatának szabályai” részben lévő előírásokat és a targonca tábláin lévő
védőintézkedéseket és megjegyzéseket.



A nem rendeltetésszerű használat, amely a targonca nyomatékosan meghatározott és
leírt alkalmazási területétől eltér, minden körülmények között tilos.



A gyártó nem felel az olyan személyi sérüléses balesetekért és anyagi károkért, amelyek
a „Targoncák rendeltetésszerű és helyes használatának szabályai” rész, illetve az
üzemeltetési utasítás előírásainak be nem tartása miatt következtek be.



Ezt a kezelési- és karbantartási útmutató és a „Targoncák rendeltetésszerű és helyes
használatának szabályai” részt gondosan meg kell őrizni, és mindig gyorsan
hozzáférhetően kell tárolni.



A jobb érthetőség kedvéért az útmutató egyes ábrái a targoncát védőborítások (fedelek,
elválasztó lemezek stb.) nélkül mutatják. A targoncát védőborítások nélkül használni
szigorúan tilos. A javításokat és felújítást KIZÁRÓLAG képzett szakember végezheti.

1.1.b - Vevőszolgálat


Nagyobb javítások és felújítások esetén forduljon a forgalmazóhoz, amely rendelkezik a
szükséges képzettségű szakemberekkel, a megfelelő eszközökkel és az eredeti
pótalkatrészekkel.

1.1.c - Pótalkatrészek


A géphez kizárólag eredeti, gyári alkatrészeket szabad használni. Nem eredeti gyári
alkatrész alkalmazása esetén a garancia érvényét veszti. Ilyen esetben az üzemeltető
felelős az esetleges balesetekért, amelyek a nem eredeti alkatrészek használatából
adódhatnak.
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1.1.d – Garancia füzet


Minden targoncához mellékelve van egy garancia füzet, amely a garanciális idő alatti
tevékenységekre vonatkozó előírások kivonatát tartalmazza. További információkért
forduljon a vevőszolgálathoz.

1.1.e – Keresés az útmutatóban


A kezelési- és karbantartási útmutató különböző témájú fejezetekre van osztva. Minden
fejezet elején tartalomjegyzék könnyíti meg a keresést. A fejezeteken belül jobbra lent
található a fejezet száma, felül pedig az adott rész címe.



A kezelési útmutatóban lévő figyelmeztetéseket az alábbi figyelmeztető szimbólumok
jelölhetik:
SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ VESZÉLYEK
Ezeknek az előírásoknak a részleges vagy teljes be nem tartása
súlyos következményekkel járhat a kezelő ill. a karbantartó
személyek testi épségére.

TARGONCÁRA VONATKOZÓ VESZÉLYEK
Ezeknek az előírásoknak a részleges vagy teljes be nem tartása
súlyos károkat okozhat a targoncán és a garancia elvesztésével is
járhat.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK
Ez a jel a kezelő számára fontos részeknél látható.

UTALÁS BIZONYOS FEJEZETRE
Ott látható, ahol egy bizonyos téma egy másik fejezetben van leírva.
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1.2 – HIVATKOZÁSOK
Ez a targonca megfelel a 98/37/EG gépészeti irányelveknek és a szállító targoncákra
vonatkozó átvett EN 1726-1 szabványoknak. Megfelel továbbá az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó 89/336/EWG irányelvnek és utólagos módosításainak,
valamint a szállítótargoncára vonatkozó átvett EN 12895 szabványnak. A zajmérés az EN
12053 alapján lett elvégezve.

1.3 – ROBBANSÁVESZÉLYES TERÜLETEK
VESZÉLY: Szigorúan tilos az alapkivitelű targoncát olyan helyen használni, ahol
robbanásveszély áll fenn, tehát ahol éghető és robbanásveszélyes gázok, gőzök és
porok vannak jelen. Lehetőség van azonban a targoncára olyan különleges
felszereléseket rendelne, amely lehetővé teszi, hogy robbanásveszélyes helyen is
lehessen üzemeltetni. Ezeket a gépeket speciális EU megfelelőségi tanúsítvánnyal és
a megfelelő kezelési- és karbantartási utasítással kell ellátni.

1.4 – ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS ELLENPÉLDÁK
A targonca normál esetben kizárólag stabil terhek szállítására szolgál. A villákkal minden
olyan terhet fel lehet emelni és szállítani, amelynek tömege és súlypontja a megengedett
tartományba esik (lásd a műszaki adatokat).
A targoncát csak ezekre a feladatokra szabad alkalmazni.
A szokásos alkalmazási körülmények a következőket jelentik:




Működtetés (szállítás és/vagy emelés) jelentősen tömör, sima és megfelelően
előkészített felületen.
A tehersúlypont a targonca hosszméretén körülbelül középre essen.
A tehernek egyenletesen elosztva kell lenni a két villán.

Minden ettől eltérő alkalmazás esetén az üzemetető egyedül felelős a személyi sérüléses
balesetékért és anyagi károkért. Ilyen esetekre a garancia sem vonatkozik.
A következőkben néhány példa van felsorolva, amelyek ezen kívül felborulási veszélyt is
jelentenek:
 Ívben haladás nem megfelelő sebességgel.
 Nagy sebességű ismételt fordulás.
 Haladás közben a terhet fel kell emelni.
 Emelkedőn/lejtőn a lejtéshez képest ferdén haladás vagy fordulás.
 Ingadozó terhek, vagy a targonca középvonalán jelentősen kívül eső terhek szállítása.
 Haladás emelkedőn/lejtőn, lefelé fordított teherrel.
 Haladás egyenetlen talajon (egyenetlen, döntött felületek vagy lágy padló).
 Túlterhelt targonca.
 Ütközés álló vagy mozgó tárgynak.
 Helytelenül meghatározott tehersúlypont.
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1.5 – ALKALMAZÁS KORLÁTOZÁSA
 A targonca belső térben történő szállításokra lett kifejlesztve és elkészítve.
 A gépet tilos poros helyiségekben, és olyan helyeken alkalmazni, ahol robbanásveszély
áll fenn a levegőben lévő anyagok miatt.
 Ha a helyiség levegőjében vagy a padlón víz van, akkor egy idő után az elektromos ill.
elektronikus rendszer alkatrészei korrózió következtében meghibásodhatnak.
 Nehéz körülmények közötti alkalmazás esetén (szélsőséges éghajlat, hűtőház. erős
mágneses mezők stb.) különleges intézkedések szükségesek. Ilyen esetben vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval.
FONTOS: A targonca hűtőházi használata esetén lásd az 5. fejezetet.
 A gép biztonságos működtetéséhez szükség lehet tehervédő rácsra illetve a védőtetőre
szerelt kiegészítő rácsra, amely a kis méretű tárgyak leesése ellen véd.
 A targonca alkalmazásának határai:
- Átlagos környezeti hőmérséklet tartós üzemben: ..................................................... +25ºC
- Max. környezeti hőmérséklet: .................................................................................. +40ºC
- Min. környezeti hőmérséklet olyan gépek esetén amelyek normál
körülmények között zárt térben vannak alkalmazva: .................................................. +5ºC
- Magasság ..................................................................................................... max. 2000 m
- Relatív nedvességtartalom ............................ 30% - 95% (kondenzvíz nem megengedett)
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1.6 – TARGONCA LEÍRÁSA
A targonca a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
 Ez a kerekes jármű terhek szállítására szolgál.
 A gép energiaforrása akkumulátor.
 A kormányzás kormányzott kerékkel történik.
 A targonca kerékkarokkal és villákkal van felszerelve. A villák a kerékkarok felett vannak.
A kerékkarokkal történő emeléssel a gép nem csak egy emelőkocsi, hanem
szállítótargonca feladatot is elláthat.
 A kivitelnek köszönhetően a targonca az emeléshez, raktározáshoz, terhek
mozgatásához pontosan meghatározott tömeg- és térfogat méretekkel rendelkezik a
raktárak számára. A kerékkar emelés lehetővé teszi a terhek szállítását pontosan
meghatározott tömeg- és térfogat méretek mellett.

1.6.a – Felszerelés adapterekkel


Adapterekkel történő utólagos felszerelés esetén az adapterek üzemeltetési utasítását is
be kell tartani.

FONTOS: Adapterekkel történő utólagos felszerelés esetén a forgalmazóhoz kell
fordulni, amely a felszerelését, a terhelési adattáblák aktualizálását és a targonca
átadását lebonyolítja. Adapterrel történő utólagos felszerelés kiegészítő terhelési
adattábla felszerelése szükséges. Ezen kívül az adaptereket külön azonosító táblákkal
is fel kell szerelni.

1.6.b – Módosítások a targoncán


Ha a berendezést nem az alkalmazási feladatnak megfelelő célra kell alkalmazni, és
ennek érdekében a berendezésen módosításokat kell végrehajtani, a forgalmazóval kell
felvenni a kapcsolatot.
FONTOS: Tilos a targoncán a gyártó engedélye nélkül módosításokat végrehajtani,
amelyek az értékesítési hálózaton keresztül szerezhetők be.
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1.7 – TARGONCA KISZÁLLÍTÁSA


A.
B.
C.
D.

A berendezésen az üzem elhagyása előtt a gyártó végellenőrzést végzett. A forgalmazó
a kiszállítás előtt további ellenőrzéseket végez.
A gép leszállításakor ellenőrizni kell a megrendelt tartozékok és adapterek, illetve a
következő dokumentumok meglétét:
1 x Kezelési- és karbantartási utasítás
1 x Targoncák rendeltetésszerű és helyes használatának szabályai
1 x EU megfelelőségi Tanúsítvány
1 x Garanciális tevékenységek könyve

FONTOS: Ha a géphez kiegészítő berendezések vagy különleges felszerelések is
vannak, akkor a megfelelő kezelési- és karbantartási utasítást is le kell szállítani.
FONTOS: Az A, B, C és D jelű dokumentumokat a targonca teljes élettartama alatt
meg kell őrizni.
A feltételek ellenőrzése után a megfelelően megtörtént leszállításról értesíteni kell a
forgalmazót.
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2.1 – BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FONTOS:
A következőkben néhány biztonsági előírás kerül ismertetésre, amely a „Targoncák
rendeltetésszerű és helyes használatának szabályai” kiadvány kiegészítésére, de nem
annak helyettesítésére szolgál.

2.1.a – Általános biztonsági előírások





















A targoncát csak képzett szakember kezelheti.
Ne szereljen fel olyan eszközt, amelyet nem a gyártó szállított le vagy nevezett meg.
Tartsa a gépet teljesen működőképes állapotban, ez ugyanis a kockázatok
minimalizálásának feltétele.
A berendezésen lévő tábláknak jó állapotban kell lenni, a sérülés esetén ki kell cserélni.
Figyelje és gondosan tartsa be a targoncára vonatkozó biztonsági előírásokat.
Ügyeljen arra, hogy a gép felett elegendő szabad hely maradjon.
Ne parkoljon vészkijáratok vagy tűzoltóeszközök előtt, illetve más olyan helyen, ahol a
forgalmat akadályozhatja.
Ha a targoncán sérülés vagy hiba keletkezik, illetve ok van azt gondolni, hogy a gép nem
biztonságos, állítsa le a targoncát és értesítse a karbantartásért felelős személyt.
Ügyeljen a levegőben lévő elektromos vezetékekre. Tartsa be az illetékes szervek által
meghatározott biztonsági távolságot.
Ne emelje fel a terhet egy villával.
A teher villára helyezésénél a tehernek úgy kell lenni, hogy a teher a lehető legközelebb
legyen a villához.
A terhet úgy kell a villára helyezni, hogy a teher tömegközéppontja a villák
középvonalánál legyen.
A targonca középvonalához képest oldalra eltolt teherrel haladni tilos. Ennek be nem
tartása a targonca stabilitását ronthatja.
Győződjön meg róla, hogy a teher felfekvő felülete elbírja a tömeget.
Mindig viselje az előírásoknak megfelelő védőöltözetet.
Ne haladjon a géppel nem kellően szilárd, nem sík vagy lépcsős talajon.
Ne haladjon, ha a teher több mint 300 mm-el a talaj felett van, és az oszlop nincs
hátrabillentve.
Lejtőn a géppel megfordulni tilos.
Ne terhelje túl a targoncát az adattáblákon megadott teherbírás adatoknál jobban.
A kezelő rögzítésére szolgáló biztonsági alkatrészeket (pl. biztonsági öv) használni kell.
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2.1.b – Padlóra vonatkozó követelmények
A targoncán nincs lengéscsillapító, ezért a munkavégzés felületének síknak, kátyúktól
mentesnek kell lenni, mivel ezek áthaladáskor problémákat okozhatnak. Az esetleges
szinteltéréseknél rámpákat kell alkalmazni, ami a kerekek rázkódását megakadályozza, így
azok nem adódnak át a gép szerkezetére.
VESZÉLY: Tilos a targoncával a padló sérülésein vagy repedésein áthaladni. Az
utakon lévő szennyeződéseket és esetleges tárgyakat el kell távolítani.

2.1.c – Targonca előírásszerű használatának biztonsági előírásai








A kezelőnek figyelni kell a
biztonságra és a gép megfelelő
működésére.
A kezelőnek ismernie kell a
targoncát, hogy az esetleges
hibákat körül tudja írni, így
segítve
a
karbantartó
személyzetet. A megfelelően
képzett
és
a
targonca
használatával
megbízott
kezelőnek
a
kezelési
műveleteket és a targonca
teljesítményét ismernie kell.
Minden
hibát
(becsípődés,
szivárgás stb.) azonnal jelenteni
kell, mivel ezek elhanyagolása
súlyos
következményekkel
járhat.
A napi vizsgálatokat alaposan
kell elvégezni.

FONTOS:
Az esetleges olajszivárgásokat ill.
akkumulátor folyadék kiömlést
jelenteni
kell,
mivel
ezek
veszélyesek és a környezetre is
ártalmasak.
FIGYELEM:
Ha égett szagot érez a gépből,
állítsa meg a targoncát, a motort
kapcsolja le és az akkumulátort is
válassza le.
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2.1.d – Üzemanyagokra vonatkozó biztonsági előírások
Hidraulikaolaj
 Kerülje az érintkezést a bőrrel.
 Ne lélegezze be az olajgőzt.
 Az olajok a vizeket szennyezik, ezért nem juthatnak a környezetbe, ezért a kifolyó olajat
fel kell fogni, össze kell gyűjteni és a törvényi előírásoknak megfelelően alkalmas
tartályokban az olajgyűjtő helyekre kell eljuttatni.
 A targonca karbantartása során egyéni védőeszközöket kell használni (kesztyűk,
szemüvegek stb.), így az olaj nem fog érintkezni a bőrrel.
VESZÉLY:
A hidraulikus rendszerből nyomás alatt kilépő olaj bejutása a bőr alá veszélyes. Ilyen
esetben azonnal keressen fel orvost.

VESZÉLY:
A nagynyomású kis átmérőjű olajsugarak a bőrbe beszivárghatnak.
Az esetleges szivárgásokat kartonpapírral kell megtalálni.
Akkumulátor sav
 A gőzt tilos belélegezni mivel ez mérgező.
 Használjon egyéni védőeszközöket, így az olaj nem fog érintkezni a bőrrel.
 Az elektrolit korrodáló; bőrre folyás esetén bőséges vízzel le kell mosni.
 Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkezhetnek; ezért az
akkumulátor töltését csak meghatározott helyeken, a vonatkozó szabványok betartása
mellett lehet végezni.
 Az akkumulátor 2 m-es környezetében illetve a töltőhelyiségben dohányzás és nyílt láng
használata tilos.
FONTOS:
További információk az akkumulátor külön üzemeltetési utasításában találhatók.
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2.2 – ADATTÁBLÁK ELHELYEZKEDÉSE

Jelmagyarázat

1 Olvassa el a kezelési- és karbantartási útmutatót
2 Targonca függesztési pontjai
3 Akkumulátorra vonatkozó megjegyzés
4 Személyek szállítása tilos
5 Kerékcsavarok ellenőrzése
6 Használatra vonatkozó tiltás
7 Felemelt teher tartózkodni tilos
8 Hűtőházi kivitel
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2.2.a – Táblák leírása
Ez a jel arra utal, hogy minden karbantartási tevékenység előtt e
teendőket ki kell keresni a kezelési- és karbantartási útmutatóból.
Etikett: világoskék háttér, világoskék jel, fehér kézikönyv rajz.
Ez a jel azokon a helyeken van, ahová a targonca emeléséhez
szükséges hevedereket fel kell szerelni.
Etikett: fekete háttér fehér jellel.

Ez a jel arra mutat rá, hogy csak a targonca akkumulátorát szabad
csatlakoztatni.
Etikett: fehér háttér, az etiketten a háromszög, a kör és a keret piros, a
többi fekete.
Ez a jel a személyek szállításának tilalmát mutatja.
Etikett: fehér háttér, piros tiltó jel, az ábra többi része fekete.

Ezt a táblát a szerelő üzembehelyezést követően leveszi. Jelentése a
következő.
A kerekek rögzítőcsavarjait az alábbi időközökben kell ellenőrizni:
üzembehelyezés előtt,
a bejáratási időszakban 10 üzemóránként,
a továbbiakban 100 üzemóránként
(a meghúzási nyomatékot lásd a szerviz kézikönyvben).
A tábla háttere piros, a háttér fekete.

Ezt a táblát a szerelő üzembehelyezést követően leveszi.
A tábla arra utal, hogy a targoncát a gyártó szerelőjének az
üzembehelyezés előtt nem szabad használnia.
A tábla háttere fehér, a szöveg piros.

Ez a jel a felemelt villa alatt tartókodás és áthaladás tilalmát mutatja.
Etikett: fehér, piros tiltó jel, az ábra többi része fekete.

Ha van ilyen jel a gépen az arra utal, hogy a hűtőházi alkalmazásnak
megfelelő felszerelésekkel el van látva.
Etikett: átlátszó háttér, fekete jel.
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2.3 – BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
A targonca tervezése során a kezelő és a targonca biztonsága különös hangsúlyt kapott,
ezért a gép több biztonsági berendezéssel is fel lett szerelve.
A targoncán lévő néhány biztonsági berendezés:
1)
testvédő kapcsoló
2)
Vészkikapcsoló
3)
Csavarral rögzített védőfedelek
4)
Elnyíródás ellen védő rács
Ezen kívül a motorok és a vezérlőegységek védelme érdekében elektromos és elektronikus
védőeszközök is fel vannak szerelve.
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EGYÉB

VILLAMOS
MOTOR

TELJESÍTMÉNY

MÉRETEK

KEREKEK,
VÁZ

TÖMEG TULAJDONSÁGOK
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

TARGONCA MŰSZAKI ADATAI KERÉKKAR EMELÉS
NÉLKÜLI, 1400-2000 kg TEHERBÍRÁSÚ, MWS (14/20)-1R •
MWS (14/20)A-1R MODELLEKRE

1.3

Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz, elektromos hálózaton keresztül

Elektromos

Elektromos

1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
8.1
8.4

Kormányzás: kormánykerék, vezérlőkar, kezelőállás, ülés, komiss.
Teherbírás/teher
Tehersúlypont
Teher távolsága a teheroldali tengelytől
Tengelytávolság
Tulajdonságok (akkumulátor nélkül)
Terhelés tengelyenként terhelve (elöl/hátul)
Terhelés tengelyenként terheletlenül (elöl/hátul)
Tömörgumi, szperelasztikus, fúvott polyurethán
Első kerekek méretei
Hátsó kerekek méretei
Kerekek száma elöl / hátul (x=hajtott)
Nyomtáv elöl
Nyomtáv hátul
Magasság behúzott oszloppal
Szabademelés
Emelési magasság
Magasság kitolt oszloppal
Kerékkaremelés
Vezérlőkar magassága menethelyzetben (min./max.)
Magasság leeresztett villával
Teljes hossz
Hossz a villaháttal együtt
Teljes szélesség
Villák méretei
Első oldal szélessége
Nyomtáv a villákon kívül
Szabad magasság az oszlop alatt terhelve
Szabad magasság terhelve középen
Munkafolyosó szélesség 1000x1200-as raklap esetén 1200-as villával
Munkafolyosó szélesség 800x1200-as raklap esetén 800-as villával
Fordulókör sugár
Haladási sebesség (terhelve/terheletlenül)
Emelési sebesség (terhelve/terheletlenül)
Süllyesztési sebesség (terhelve/terheletlenül)
Kapaszkodóképesség (15 min terhelve/terheletlenül)
Max. kapaszkodóképesség (5 min terhelve/terheletlenül)
Üzemi fék
Hajtómotor teljesítmény (60 perc)
Emelőmotor teljesítmény (15% bekapcs. idő)
Akkumulátor a Brit szabványok szerint /DIN 43531/35/36 A,B,C
Feszültség/névleges kapacitás
Akkumulátor tömeg (5%)
Vezérlés módja
Zajszint a kezelő fülénél mérve

Vezérlőkar
1400
600
(2)
711
1323
(4)
880
(4)
888 / 1652
(4)
770 / 369
Polyurethán
230 / 120
85 x 90
1x – 1 / 2
574
380
2327
140
3580
(5)
4066
/
762 / 1232
86
1951
789
860
66 / 190 / 1150
680
570
/
30
(7)
2485
(7)
2451
(7)
1619
5,5 / 6
(8)
0,16 / 0,26
0,4 / 0,36
(4)
(4)
1,4% / 6,7%
(4)
(4) (13)
4,1% / 9,1%
elektromos
1
(9)
2.2 / 3
Alkatrészek DIN szerint
24 / 240 (315 - 375)
260 (295-304
elektronikus
< 70

Vezérlőkar
2000
600
(2)
706
1323
(4)
1010
(4)
1054 / 2251
(4)
894 / 411
Polyurethán
230/120
85 x 70
1x – 1 / 4
574
380
2327
90
3580
(5)
4088
/
762 / 1232
86
1956
794
860
61 / 200 / 1150
680
570
/
30
(7)
2487
(7)
2455
(7)
1619
5/6
0,10 / 0,17
0,4 / 0,36
(4)
(4)
0,4% / 5,5%
(4)
(4) (13)
2,4% / 9,1%
elektromos
1
3
Alkatrészek DIN szerint
24 / 315 (375)
295 (304)
elektronikus
<70

Q (kg)
c (mm)
x(mm)
y (mm)
kg
kg
kg
mm
mm
b10 (mm)
b11 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h14 (mm)
h13 (mm)
I1 (mm)
I2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)
b3 (mm)
b5 (mm)
m 1 (mm)
m 2 (mm)
Ast3 (mm)
Ast3 (mm)
W a (mm)
km/h
m/s
m/s
%
%
kW
kW
V / Ah
kg
dB (A)

Emelőkocsiként alkalmazva
-20mm TPX GAL oszlopnál
-52 mm 330 – 375 Ah akkumulátor esetén
DPX PAL 3580-as oszlop esetén, az akkumulátor kapacitása pedig legalább a névl. kapacitás értéke legyen (tömeg
adatokat lásd a 6.5 pontban)
+490 mm nagy térfogatú terhek elleni védelemmel
+52 mm 330-375 Ah akkumulátorral
-45 mm mindig aktív vezérlőkarral
3kW-os emelőmotorral létrehozott teljesítmény
Olyan emelőberendezésekre ahol az emelési magasság max. h3=3580 mm
Az oszlop nem használható kerékkar emeléses modelleknél
+5 mm kerékkar emeléses modellekre
Max. áthidalható lejtő 18,3%-os geometriai határra
Áthidalható max. emelkedés 9,1% geometriai határra
Leeresztett kerékkarokra vonatkozó állapot
Felemelt kerékkarokra vonatkozó állapot
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EGYÉB

VILLAMOS
MOTOR

TELJESÍTMÉNY

MÉRETEK

KEREKEK,
VÁZ

TÖMEG TULAJDONSÁGOK
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

TARGONCA MŰSZAKI ADATAI KERÉKKAR EMELÉSES,
1400-2000 kg TEHERBÍRÁSÚ, MWS (14/20)-1R • MWS
(14/20)A-1R MODELLEKRE

1.3

Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz, elektromos hálózaton keresztül

Elektromos

Elektromos

1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
8.1
8.4

Kormányzás: kormánykerék, vezérlőkar, kezelőállás, ülés, komiss.
Teherbírás/teher
Tehersúlypont
Teher távolsága a teheroldali tengelytől
Tengelytávolság
Tulajdonságok (akkumulátor nélkül)
Terhelés tengelyenként terhelve (elöl/hátul)
Terhelés tengelyenként terheletlenül (elöl/hátul)
Tömörgumi, szperelasztikus, fúvott polyurethán
Első kerekek méretei
Hátsó kerekek méretei
Kerekek száma elöl / hátul (x=hajtott)
Nyomtáv elöl
Nyomtáv hátul
Magasság behúzott oszloppal
Szabademelés
Emelési magasság
Magasság kitolt oszloppal
Kerékkaremelés
Vezérlőkar magassága menethelyzetben (min./max.)
Magasság leeresztett villával
Teljes hossz
Hossz a villaháttal együtt
Teljes szélesség
Villák méretei
Első oldal szélessége
Nyomtáv a villákon kívül
Szabad magasság az oszlop alatt terhelve
Szabad magasság terhelve középen
Munkafolyosó szélesség 1000x1200-as raklap esetén 1200-as villával
Munkafolyosó szélesség 800x1200-as raklap esetén 800-as villával
Fordulókör sugár
Haladási sebesség (terhelve/terheletlenül)
Emelési sebesség (terhelve/terheletlenül)
Süllyesztési sebesség (terhelve/terheletlenül)
Kapaszkodóképesség (15 min terhelve/terheletlenül)
Max. kapaszkodóképesség (5 min terhelve/terheletlenül)
Üzemi fék
Hajtómotor teljesítmény (60 perc)
Emelőmotor teljesítmény (15% bekapcs. idő)
Akkumulátor a Brit szabványok szerint /DIN 43531/35/36 A,B,C
Feszültség/névleges kapacitás
Akkumulátor tömeg (5%)
Vezérlés módja
Zajszint a kezelő fülénél mérve

Vezérlőkar
(1)
1400 (2000 )
600
(2) (15)
637
(15)
1305
(4)
975
(4) (14)
990 / 1597
(4) (14)
830 / 357
Polyurethán
230 / 120
85 x 70
1x – 1 / 4
574
380
2332
140
3580
(5)
4070
135
762 / 1232
91
1999
(6)
844
860
66 / 190 / 1150
680
570
/
(15)
25 / 160
(6)(7)
2505
(6)(7)
2493
(7) (15)
1602
5,5 / 6
0,16 / 0,26
0,40 / 0,36
(4)
(4)
1,3% / 6,3%
(4)
(4) (12)
3,9% / 12,2%
elektromos
1
3
DIN 43535 B
24 / 220 (250-330-375)
212 (220-288-305)
elektronikus
< 70

Vezérlőkar
(1)
2000 (2000 )
600
(2) (15)
637
(15)
1305
(4)
1039
(4) (14)
1092 / 2235
(4) (14)
904 / 423
Polyurethán
230/120
85 x 70
1x – 1 / 4
574
380
2332
90
3580
(5)
4092
135
762 / 1232
91
2053
903
860
61 / 200 / 1150
680
570
/
(15)
25 / 160
(7)
2559
(7)
2550
(7)(15)
1655
5/6
0,10 / 0,17
0,30 / 0,23
(4)
(4)
0,3% / 5,3%
(4)
(4) (12)
2,4% / 10,6%
elektromos
1
3
DIN 43535 B
24 / 330 (375)
288 (305)
elektronikus
<70

Q (kg)
c (mm)
x(mm)
y (mm)
kg
kg
kg
mm
mm
b10 (mm)
b11 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h14 (mm)
h13 (mm)
I1 (mm)
I2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)
b3 (mm)
b5 (mm)
m 1 (mm)
m 2 (mm)
Ast3 (mm)
Ast3 (mm)
W a (mm)
km/h
m/s
m/s
%
%
kW
kW
V / Ah
kg
dB (A)

Emelőkocsiként alkalmazva
-20mm TPX GAL oszlopnál
-52 mm 330 – 375 Ah akkumulátor esetén
DPX PAL 3580-as oszlop esetén, az akkumulátor kapacitása pedig legalább a névl. kapacitás értéke legyen (tömeg
adatokat lásd a 6.5 pontban)
+490 mm nagy térfogatú terhek elleni védelemmel
+52 mm 330-375 Ah akkumulátorral
-45 mm mindig aktív vezérlőkarral
3kW-os emelőmotorral létrehozott teljesítmény
Olyan emelőberendezésekre ahol az emelési magasság max. h3=3580 mm
Az oszlop nem használható kerékkar emeléses modelleknél
+5 mm kerékkar emeléses modellekre
Max. áthidalható lejtő 18,3%-os geometriai határra
Áthidalható max. emelkedés 9,1% geometriai határra
Leeresztett kerékkarokra vonatkozó állapot
Felemelt kerékkarokra vonatkozó állapot
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EGYÉB

VILLAMOS
MOTOR

TELJESÍTMÉNY

MÉRETEK

KEREKEK,
VÁZ

TÖMEG TULAJDONSÁGOK

3.5 -

(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

TARGONCA
MŰSZAKI
MODELLEKRE

ADATAI,

MWS

(14/20)W-1R

1.3

Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz, elektromos hálózaton keresztül

Elektromos

Elektromos

1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
8.1
8.4

Kormányzás: kormánykerék, vezérlőkar, kezelőállás, ülés, komiss.
Teherbírás/teher
Tehersúlypont
Teher távolsága a teheroldali tengelytől
Tengelytávolság
Tulajdonságok (akkumulátor nélkül)
Terhelés tengelyenként terhelve (elöl/hátul)
Terhelés tengelyenként terheletlenül (elöl/hátul)
Tömörgumi, szperelasztikus, fúvott polyurethán
Első kerekek méretei
Hátsó kerekek méretei
Kerekek száma elöl / hátul (x=hajtott)
Nyomtáv elöl
Nyomtáv hátul
Magasság behúzott oszloppal
Szabademelés
Emelési magasság
Magasság kitolt oszloppal
Szabad rész emelési magasság
Vezérlőkar magassága menethelyzetben (min./max.)
Magasság leeresztett villával
Teljes hossz
Hossz a villaháttal együtt
Teljes szélesség
Villák méretei
Első oldal szélessége
Nyomtáv a villákon kívül
Teljes kerékkar szélesség vagy rakfelület
Szabad magasság az oszlop alatt terhelve
Szabad magasság terhelve középen
Munkafolyosó szélesség 1000x1200-as raklap esetén 1200-as villával
Munkafolyosó szélesség 800x1200-as raklap esetén 800-as villával
Fordulókör sugár
Haladási sebesség (terhelve/terheletlenül)
Emelési sebesség (terhelve/terheletlenül)
Süllyesztési sebesség (terhelve/terheletlenül)
Kapaszkodóképesség (15 min terhelve/terheletlenül)
Max. kapaszkodóképesség (5 min terhelve/terheletlenül)
Üzemi fék
Hajtómotor teljesítmény (60 perc)
Emelőmotor teljesítmény (15% bekapcs. idő)
Akkumulátor a Brit szabványok szerint /DIN 43531/35/36 A,B,C
Feszültség/névleges kapacitás
Akkumulátor tömeg (5%)
Vezérlés módja
Zajszint a kezelő fülénél mérve

Vezérlőkar
1400

Vezérlőkar
2000

Q (kg)
c (mm)
x(mm)
y (mm)
kg
kg
kg
mm
mm
b10 (mm)
b11 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h14 (mm)
h13 (mm)
I1 (mm)
I2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)
b3 (mm)
b5 (mm)
b4 (mm)
m 1 (mm)
m 2 (mm)
Ast3 (mm)
Ast3 (mm)
W a (mm)
km/h
m/s
m/s
%
%
kW
kW
V / Ah
kg
dB (A)

600
621

(1)

(1)

601
1291
1108
1157
897 / 1871
866 / 2586
901 / 467
946 / 506
Polyurethán
230 / 120
85 x 90
85 x 70
1x – 1 / 2
1x – 1 / 4
574
980/1180/1380
2327
1977
1701
1351
5390
4380
(2)
(2)
6016
5006
/
762 / 1232
40
50
(3)
(3)
1997
2012
(3)
(3)
847
862
1107/1307/1507
35 / 100 / 1150
45 / 130 / 1150
(7)
820
400/720
430/750
853/1053/1253
/
30
(3)(4)
(3)(4)
2508
2515
(3)(4)
(3)(4)
2496
2508
(4)
1588
5,5 / 6
5/6
0,12 / 0,24
0,10 / 0,17
0,4 / 0,32
0,4 / 0,36
1,2% / 6,3%
0,5% / 6,5%
(5)
(5)
4,1% / 9,0%
2,8% / 9,0%
elektromos
1
(6)
2.2 / 3
3
Alkatrészek DIN szerint
24 / 240 (315 - 375)
24 / 315 (375)
260 (295-304)
295 (304)
elektronikus
< 70

Duplex oszloppal +21 mm
nagy térfogatú terhek elleni védelemmel: +543 mm 14-es oszlophoz; + 537 mm 20-as oszlophoz
-20mm TPX GAL oszlopnál
Duplex oszloppal -21 mm
-45 mm mindig aktív vezérlőkarral
Max. áthidalható dőlés terheletlen állapotban a geometriai targonca határértékekre
Duplex Pal oszlop esetén, max. h3=3580 mm-re
b3=650 mm olyan kiviteleknél, ahol a hátsó nyomtáv 1380 mm
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3.6 – OSZLOPTÍPUSOK,
MODELLEKRE

MWS

(14/20)-1R

• MWS

(14/20)A-1R

Oszloptípusok (1.4 t)
Emelési magasság
Magasság betolt oszloppal
Szabademelés
Magasság kitolt oszloppal

Oszloptípusok (2.0 t)
Emelési magasság
Magasság betolt oszloppal
Szabademelés
Magasság kitolt oszloppal

(10) Ezek az oszlopok nem használhatók kerékkar emelésű modellek esetén
(11) + 5 mm kerékkar emelésű modellek esetén

3.7 – OSZLOPTÍPUSOK, MWS (14/20)W-1R MODELLEKRE
Oszloptípusok (1.4 t)
Emelési magasság
Magasság betolt oszloppal
Szabademelés
Magasság kitolt oszloppal

Oszloptípusok (2.0 t)
Emelési magasság
Magasság betolt oszloppal
Szabademelés
Magasság kitolt oszloppal
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3.8 – AKKUMULÁTOROK MÉRETEI ÉS TÖMEGE
3.8.a – Kerékkar emelés nélküli modellekre
Akkumulátor általános jellemzői
Akkumulátor
kód

Feszültség
V

Kapacitás
Ah

81528001

24

240

0009715412

24

330

452328001

24

375

Méretek
mm
800x210x
615
800x210x
615
800x210x
615

Hivatkozás DIN szabványra
Tömeg kg-ban
5%

Alkatrész
áttekintés

260

-

295

-

304

-

Alkatrész jele
3 PzS 240
L
3 PzS 330
L
-

Hivatkozás EN 60254-re
Alkatrész
sorozata és
Pólusok
típusa
LC

Csavarozott

LF

Csavarozott

LF

Csavarozott

3.8.b – Kerékkar emeléses modellekre
Akkumulátor általános jellemzői
Akkumulátor
kód
89428013

89428019

452228011

452228014

Hivatkozás DIN szabványra

Hivatkozás EN 60254-re
Alkatrész
sorozata és
Pólusok
típusa
Csavarozott
LF

Kapacitás
Ah

Méretek
mm

Tömeg kg-ban
5%

Alkatrész
áttekintés

Alkatrész jele

24

220

624x212x
627

212

B

3 PzS 220
L

24

250

624x212x
627

220

B

-

LF

Csavarozott

24

330

624x284x
627

288

B

3 PzS 330
L

LF

Csavarozott

24

375

624x284x
627

305

B

-

LF

Csavarozott

Feszültség
V

Csak
1400
kg-os
modellekre
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3.9 – A TARGONCA JELÖLÉSE
 A targonca és fő alkatrészei sorozatszámmal vannak ellátva, amely lehetővé teszi az
azonosítást.
 A sorozatszámot a forgalmazónak karbantartás vagy alkatrészrendelés esetén meg kell
adni.

3.8.a – Adattáblák elhelyezése
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FONTOS:
A táblák meglétét és olvashatóságát az üzemeltetőnek kell ellenőrizni.
A táblák elhasználódása vagy sérülése esetén forduljon a hivatalos értékesítő
hálózathoz.

3.9.b – Targonca adattáblája
Az adattábla a következő adatokat tartalmazza:
A = Targoncatípus
B = Névleges teherbírás
C = Sorozatszám
D = Kód
E = Gyártási év
F = Tömeg terheletlen állapotban akkumulátor nélkül
G = Akkumulátor feszültsége
H = Akkumulátor min. és max. tömege
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3.9.c – Targonca terhelési adattáblája
Az adattábla a következőket tartalmazza:
A = Targoncatípus
B = Targonca teherbírása (kg) asúlyponttávolság
és az emelési magasság függvényében
C = Emelési magasság a padlótól mm-ben (*).

(*) Az emelési magasság (HS) a h3 löket és az S (villavastagság összege.)

VESZÉLY:
A terhelési adattáblán megadott értékek kompakt
és homogén terhekre vonatkoznak. Ezeknél az
értékeknél nagyobb terheket emelni tilos, mivel ez
a targonca stabilitását és a szerkezet szilárdságát
csökkenti. A tehersúlypont C távolságai és a HS
emelési magasság függnek a maximális szállítható
tehertől.
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3.10 – TARGONCA SZÁLLÍTÁSA ÉS EMELÉSE
3.10.a – Targonca szállítása
Szokásos esetben a targoncát közúton vagy vasúton
oszloppal együtt szállítják. Ha a jármű méretei
nagyobbak lennének mint az űrszelvény, akkor a
berendezést szétszerelt állapotban kell szállítani. A
szét- és összeszerelést a forgalmazó végzi. A
targoncát szállítás közben megfelelő rögzítő
eszközökkel kell a szállítójárműre erősíteni.
A kerekeket fahasábokkal kell rögzíteni, hogy a
legkisebb csúszás se jöhessen létre.

3.10.b – Szállítás és tárolás éghajlati jellemzői
A targoncát az időjárástól védve kell szállítani és tárolni.

3.10.c – Targonca fel- és lerakodása
A targonca fel- és lerakodása során ferde felületet ill. mozgatható asztalt kell alkalmazni. Ha
a targonca nincs üzemkész állapotban, akkor az emelést a következő előírások alapján kell
végezni.
VESZÉLY:
A targonca fel- és lerakodása során ferde felületet ill. mozgatható asztalt kell
alkalmazni. Ha a targonca nincs üzemkész állapotban, akkor az emelést a következő
előírások alapján kell végezni.
A targonca daruzását csak képzett szakember hajthatja végre.
A daru közelében, illetve a felemelt targonca alatt tartózkodni tilos.
Ellenőrizze, hogy az emelőkötél megfelel-e a targonca tömegének.
A targonca emelését a következők szerint kell végrehajtani:
 Vezessen át két emelőhurkot (1) az oszlopon lévő megfelelő helyeken (az emelőhurkok
egyenként is bírják el a targonca tömegét), és akassza be a daruhorogba.
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