
1.3 Standaardversiespecificaties
Technische specificatie details in overeenstemming met VDI2198. Technische wijzigingen en
aanvullingen
gereserveerd.

1.3.1 Prestatiegegevens voor standaardtruck

Onderscheidingsteken
1.1 Fabrikant EP EP
1.2 Modelaanduiding EFL151 EFL181
1.3 Aandrijving Elektriciteit Elektriciteit
1.4 Soort operator zittend zittend
1.5 nominaal vermogen t 1.5 1.8
1.6 Hartafstand van de lading mm 500 500
1.7 Belastingsafstand centrum

van
aandrijfas naar vork

mm 405 405

1.8 Wielbasis mm 1260 1260
Gewicht

2.1 Gewicht van de dienst
(inclusief
batterij)

kg 2805 3030

2.2 Asbelasting, beladen rijden
wielen / stuurwielen

kg 3860/445 4395/435

2.3 Asbelasting, onbeladen
drijfwielen / stuurwielen

kg 1285/1520 1300/1730

Types, Chassis
3.1 "Bandentype, drijfwielen /

stuurwielen"
massief
rubber

massief
rubber

3.2 Bandenmaat, rijdend
wielen (diameter×breedte)

mm 6.5-10 6.5-10

3.3 Bandenmaat, besturing
wielen (diameter×breedte)

mm 5.00-8 5.00-8

3.5 Wielen, nummering / rijden...
besturing (x=aandrijfwielen)

mm 2x/ 2 2x/ 2

3.6 Loopvlak, Drijfwielen mm 905 905
3.7 Loopvlak, Stuurwielen mm 920 920
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Afmetingen
4.1 Mastneiging

vooruit/achteruit
6/ 10 6/ 10

4.2 Hoogte, mast mm 2000 2000
4.3 Vrije lift mm 130 130
4.4 Hefhoogte mm 3000 3000
4.5 Hoogte, mast

Maximale hefpositie
mm 4028 4028

4.7 Hoogte beschermdak mm 2080 2080
4.8 Zithoogte mm 1060 1060
4.12 Trekhaak hoogte mm 370 370
4.19 Totale lengte mm 2935 2935
4.20 Lengte tot voorzijde

vorken
mm 2015 2015

4.21 Totale breedte mm 1080 1080
4.22 Vorkafmetingen mm 40×100×920 40×100×920
4.23 Vorkenklasse 2A 2A
4.24 Breedte vorkenbord mm 1040 1040
4.31 Bodemvrijheid

beladen, onder de mast
mm 115 115

4.32 Bodemvrijheid frame mm 120 120
4.34.1 Gangbreedte voor

pallets 1000 × 1200
mm 3525 3525

4.34.2 Gangbreedte voor
pallets 800 × 1200

mm 3725 3725

4.35 Draaicirkel mm 1920 1920
Prestatiegegevens

5.1 Reissnelheid, beladen/
onbeladen

km/
u

8.5/9 8.5/9

5.2 Hefsnelheid, beladen/
onbeladen

m/v 0.28/ 0.3 0.25/ 0.3

5.3 Verlagingssnelheid,
beladen/onbeladen

m/v 0.42/ 0.45 0.43/ 0.45

5.5 Trekkracht van de
dissel, beladen/
onbeladen

N —— ——

5.6 Max. trekkracht,
beladen/onbeladen
(tijd)

N —— 10000

5.7 Rangschikbaarheid,
beladen/
onbeladen

% —— ——

5.8 Max. cijferbaarheid,
beladen/onbeladen

% 10.5/15 10.5/15

5.9 Type bedrijfsrem Hydraulisch+
Mechanisch

Hydraulisch+
Mechanisch

5.10 parkeerremtype Mechanisch Mechanisch



Elektromotor
6.1 Aandrijfmotorvermoge

n S2
60 min.

kW 6 6

6.2 Lift motor rating op
S3 15%

kW 5.5 5.5

6.3 Het maximum
toegestane grootte
batterij

mm 750X530X210 750X530X210

6.4 Batterijvoltage/
nominale capaciteit K5

48V/150Ah 48V/150Ah

6.5 Gewicht van de
batterij

kg 115 kg 115 kg

Extra informatie

8.1 Type aandrijving AC AC

10.5 Type besturing Hydraulisch
besturing

Hydraulische
besturing

10.7 Geluidsdrukniveau
aan het oor van de
bestuurder

dB (A) 75 75
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1.3.2 Afmetingen

B21
REV. 03/2020


	Voorwoord
	Veiligheidsmededelingen en tekstmarkeringen

	GEVAAR
	WAARSCHUWING
	LET OP
	OPMERKING
	Internetadres en QR-code van de onderdelenhandlei
	ALLE RECHTEN
	GERESERVEERD 
	2020.03 02e EDITIE
	EG/EU-verklaring van overeenstemming

	Inhoudsopgave
	Inhoudsopgave
	AInleiding
	Taken van de gebruiker
	Wijziging
	Veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingsetiketten
	1.1Beoogd gebruik
	1.2Onjuist gebruik
	1.3Overdracht van een vorkheftruck
	1.1Toepassing
	1.2Truckconstructies
	1.2.1Toon
	1.2.1Toon
	STUURHOEK
	Informatie over de acceleratie
	1.2.2Besturingselementen
	WAARSCHUWING
	Sleutelschakelaar
	WAARSCHUWING
	Draai naar linksDraai naar rechts

	Handremhefboom
	Handremhefboom
	WAARSCHUWING
	Claxonknop
	Combinatie lichtschakelaar
	LET OP
	Lichtschakelaar:
	Noodstopschakelaar
	breedtelicht Koplamp
	Stuurkolom kantelhoekinstelling
	Rempedaal
	Stuurkolom kantelen
	Versnellingspedaal
	Rempedaal
	Bedieningshendel
	Kantelhendel
	Hefboom
	Zijverschuiver

	Hefboom
	Kantelhendel
	1.2.3Onderdelen Vorkstopper
	WAARSCHUWING
	Gasveer
	Luchtveer
	Chassis
	Koplampen
	Koplampen
	Vorkenbord / Lastrek 
	GEVAAR
	Waarschuwings licht
	Waarschuwings licht
	WAARSCHUWING
	Achteruitkijkspiegel
	1.2.4Zitplaats
	WAARSCHUWING
	Verstel de rugleuning van de stoel
	Veiligheidsgordel
	Regelmatig controleren van de veiligheidsgordel:
	Gebruik de veiligheidsgordel correct
	Controleer de veiligheidsgordel regelmatig
	WAARSCHUWING
	GEVAAR
	Bedieningselementen
	OPMERKING
	LET OP
	1.3Standaardversiespecificaties
	1.3.1Prestatiegegevens voor standaardtruck
	1.3.2Afmetingen
	1.4Identificatiepunten
	1.5Truckgegevensplaatje
	1.6Lastdiagram
	OPMERKING
	1.1Vóór de start
	WAARSCHUWING
	1.2Veiligheid
	1.Ken uw truck voldoende
	2.Werk toestemmingen
	3.Maak periodieke controles
	4.Stop met het gebruik van de vorkheftruck als deze 
	5.Bescherm uzelf
	6.Explosie voorkomen
	Laat geen metalen gereedschappen in contact komen 

	8.Veilig neigen
	9.Om grote, lange ladingen te verwerken
	10.Veilig beginnen
	11.Verbied plotselinge stops, starts of scherpe boch

	12.Focus op de weg
	Let op de route van de truck, houd het zicht erop 

	14.Draag de ladingen op de juiste manier
	•Rekening houdend met de vorm en het materiaal van 
	•Zorg ervoor dat de vorken de vloer niet raken, zo

	16.Goed op en afstappen
	19.Veilig zitten
	20.Gebruik de juiste hulpstukken
	21.Rijdend over een laadperron of een brugplaat
	22.Beschermdak en lastrek 
	23.Beklim nooit de masten.
	24.Voorkom dat u wordt vastgeklemd door de mast
	25.Geen off-centrische belastingen
	26.Kantel de mast niet met een hoge belasting.
	27.Kantel naar achteren bij belasting
	28.Let op de deuropeningen en vertraag op de hoeken
	29.Houd enige afstand tot de berm en de stoeprand.
	32.Zorg voor voldoende verlichting
	In het geval van kantelen

	33.Vermijd de volgende mogelijke instabiliteit in ve
	37.Controleer de grond van het werkgebied
	38.Draag de lading laag
	39.Goed parkeren
	40.Slepen
	41.Naamplaatje en etiketten
	42.Brandblussers
	1.3Batterij Veiligheid
	1.4Verwante veiligheidsinstructie en -norm (voor CE)
	Geluidsemissieniveau
	Trilling en versnelling
	Elektrische eisen
	EMC-Elektromagnetische compatibiliteit
	LET OP
	1.1Transport
	•Zet de voorwielen (2) en achterwielen (1) vast met

	1.2Gebruik een takel om de truck op te tillen
	LET OP
	LET OP
	Sleepvoorschriften
	LET OP
	Sleepprocedure
	1.3De structuur en stabiliteit van de truck

	WAARSCHUWING
	WAARSCHUWING
	1.4De truck voor de eerste keer gebruiken
	1.5Tijdens de ingebruikname
	LET OP
	1.1Gebruiksfase
	WAARSCHUWING
	1.2Rijden
	WAARSCHUWING
	WAARSCHUWING
	Sturen
	Remmen
	WAARSCHUWING
	Parkeren
	WAARSCHUWING
	1.4Laden
	OPMERKING
	WAARSCHUWING
	WAARSCHUWING
	LET OP
	Transport
	Het lossen van
	1.5De truck veilig parkeren
	WAARSCHUWING
	1.7Dagelijkse controlelijst van de gebruiker
	Controleer de hydrauliek
	Controle van de stickervoorwaarde
	Chassis, carrosserie en toebehoren controleren
	Operationele controle uitvoeren


	FOnderhoud en opladen van de batterij
	1.1Batterijtype & -afmeting
	Controle van het batterijniveau
	OPMERKING
	1.2Opladen van de batterij
	Oplaadprocedure
	WAARSCHUWING
	WAARSCHUWING
	WAARSCHUWING
	OPMERKING
	Opslag
	1.3Verwijdering en installatie van de batterij
	 WAARSCHUWING
	laad signaal draad ontladingssignaal draad

	1.4Batterijonderhoud
	Verwijdering van de batterij
	Reinigen van de batterij

	GTruckonderhoud
	1.1Operationele veiligheid en milieubescherming
	1.2Veiligheidsvoorschriften voor het onderhoud
	Hijsen en opkrikken:
	Schoonmaakwerkzaamheden:
	Werken aan het elektrische systeem:
	Instellingen
	Hydraulische slangen
	De slangen moeten om de zes jaar worden vervangen.

	1.3.1Checklist onderhoud
	OPMERKING
	Periodieke vervanging van veiligheidskritische on
	1.3.2Smeerpunten Smeermiddel
	 LET OP
	1.4Onderhoudsinstructies
	Open de batterijklep
	1.4.1Verwijdering en installatie van de stuurwielen
	Installatie
	WAARSCHUWING
	OPMERKING
	1.4.2Aandrijfwielen verwijderen en installeren
	Installatie en inbedrijfstelling
	LET OP
	LET OP
	Rijdende wielen
	1.4.3Controle van het oliepeil van de aandrijfas
	Controleren of de aandrijfas lekt
	1.4.4Controleer het hydraulische oliepeil WAARSCHUWING
	OPMERKING
	1

	Zekering
	WAARSCHUWING
	1.5Ontmanteling van de trucks
	1.5.1Voorafgaand aan de ontmanteling
	WAARSCHUWING
	LET OP
	OPMERKING
	1.5.2De truck weer in bedrijf stellen na de buitenbedri
	1.6Definitieve ontmanteling, verwijdering

	HProblemen oplossen
	1.1Lithium Batterij Gebruik en Onderhoudshandleiding
	Speciale lithium-ion veiligheidsregels
	GEVAAR

	1.2Veiligheid en waarschuwing
	-Vertrap de opslagbatterij niet om te voorkomen d
	OPMERKING
	1.3Instructies
	1.3.1Batterij-indicator
	1.3.2Lithium Batterij Naamplaatje
	1.3.3Opladen
	WAARSCHUWING
	LET OP
	Oplaadprocedure:
	1.4Opslag
	1.5Vervoer
	OPMERKING
	OPMERKING
	1.6Sloop van lithium-ionenbatterijen OPMERKINGEN
	WAARSCHUWING
	1.7Veel voorkomende problemen en oplossingen
	1.8Dagelijks onderhoud
	Regelmatig onderhoud


