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Voorwoord 
 

Deze bedieningshandleiding biedt in principe alle instructies die nodig zijn om deze industriële 
handpallettruck veilig te kunnen bedienen. De gegeven informatie is beknopt en zo duidelijk 
mogelijk. 

We werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze pallettrucks. Daarom is er geen 
garantie dat de handpallettruck bepaalde functies zoals beschreven in deze handleiding heeft. 

 
 
 

Opmerkingen betreffende de veiligheid en markeringen in de tekst 

Veiligheidsinstructies en belangrijke beschrijvingen worden met de volgende grafische elementen 
aangegeven: 

Volg deze veiligheidsinstructies strikt op om lichamelijk letsel of grote schade aan de 
apparatuur te voorkomen. 

 
Let op de belangrijke veiligheidsinstructies. Let op de 

instructies. 
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A Toepassing 

De handpallettruck die in deze bedieningshandleiding wordt beschreven is ontwikkeld voor het 
vervoer van ladingen. Gebruik, bedien en onderhoud deze handpallettruck alleen conform de 
informatie in deze bedieningshandleiding. Elk ander gebruik valt buiten het beoogde gebruik en 
kan lichamelijk letsel of schade aan apparatuur en eigendommen veroorzaken. Zorg dat de 
handpallettruck nooit overbelast wordt met een te zware of niet goed uitgebalanceerde lading. Het 
maximale gewicht dat u met deze pallettruck mag optillen is aangegeven op het typeplaatje of de 
belastingsduurkromme op de handpallettruck. De handpallettruck mag niet worden gebruikt in 
ruimten met brand- of explosiegevaar of in ruimten met een zeer corrosieve of stoffige atmosfeer. 

 
Verplichtingen van de gebruiker: binnen de context van deze bedieningshandleiding is een 
'gebruiker' elke natuurlijke of rechtspersoon die de handpallettruck zelf gebruikt of voor hem of 
haar laat gebruiken. In speciale gevallen (bijvoorbeeld bij lease of huur) is de gebruiker degene 
die in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker 
van de pallettruck, belast is met de naleving van de operationele verplichtingen. 
De gebruiker moet ervoor zorgen dat de handpallettruck correct en alleen conform de bedoeling 
wordt gebruikt, en dat alle gevaren voor de operator, of derden, worden vermeden. Bovendien 
moet die zorgen voor naleving van de relevante regelgeving om ongelukken te voorkomen en 
andere bepalingen met betrekking tot de veiligheid, evenals alle richtlijnen voor bediening, 
reparaties en onderhoud. Verder moet de gebruiker ervoor zorgen dat alle personen die de 
handpallettruck bedienen deze bedieningshandleiding hebben gelezen en begrepen. 

 
Als de instructies in deze bedieningshandleiding niet worden nageleefd, vervalt de 
garantie. Dit is ook het geval wanneer klanten en/of derden zonder toestemming van onze 
klantenservice onjuiste werkzaamheden uitvoeren op het apparaat. 

 
Hulpstukken toevoegen: alleen na schriftelijke toestemming van de producent mogen er 
hulpstukken worden toegevoegd of gemonteerd die de functies van de handpallettruck 
beïnvloeden of aanvullen. In het voorkomende geval moet ook toestemming van de lokale 
autoriteiten worden verkregen. Ook wanneer de lokale autoriteiten goedkeuring hebben gegeven 
moet nog goedkeuring van de fabrikant  worden verkregen. 

 
Wijziging: als u de handpallettruck wilt gebruiken voor doeleinden die niet worden genoemd in de 
gebruikershandleiding, verzoeken we u contact op te nemen met dealers die officieel erkend zijn 
door EP. Elke wijziging in de handpallettruck, met name montage van apparatuur of herinrichting 
van de pallettruck, zonder de toestemming van de  producent is verboden. 
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Beoogd gebruik 
De handpallettruck is bedoeld voor het vervoeren en stapelen van ladingen zoals vermeld in het 
schema voor hefvermogen. Met name conform: 

• De veiligheidsvoorschriften van uw branchevereniging 
• Andere lokale  regelgeving 

 
De voorschriften voor het beoogde en goedgekeurde gebruik van industriële pallettrucks moeten 
onder alle omstandigheden door de verantwoordelijke personen worden opgevolgd; dit geldt in 
het bijzonder voor de bestuurder en het onderhoudspersoneel. 
De gebruiker, en niet EP, de fabrikant, is verantwoordelijk voor elk gevaar dat voortvloeit uit 
toepassingen die niet door de fabrikant van de pallettruck zijn goedgekeurd. 
Neem contact op met uw geautoriseerde dealer als u de handpallettruck wilt gebruiken voor een 
toepassing die niet in deze handleiding is genoemd. 
Zonder toestemming van de fabrikant mogen er geen wijzigingen worden aangebracht aan de 
handpallettruck, met name door aanpassingen of de installatie van hulpstukken. 

 
Onjuist gebruik 
Het bedrijf dat de handpallettruck gebruikt of de bestuurder, en niet de fabrikant, is verantwoordelijk 
als de machine op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt. Een van de hoofdoorzaken van 
ongevallen met handpallettrucks is dat de bestuurder de basis veiligheids- en 
bedieningsvoorschriften negeert of niet kent. 

 
Om de veiligheid van de bestuurder en anderen te waarborgen, moeten de volgende basis 
veiligheids- en -bedieningsvoorschriften worden opgevolgd.  
Gebruik de handpallettruck nooit in een omgeving met ontploffingsgevaar. 

 

• Vervoer nooit personen. 
• Voorkom overbelasting van de handpallettruck (door overschrijding van de toegestane belasting zoals 

aangegeven op het lastindicatieplaatje).                
• Overbelasting kan gevolgen hebben voor de remweg, de stabiliteit van de truck en de sterkte van de 

hefmast. 
• Pak geen excentrische last op. 
• Stapel geen lasten en keer niet om wanneer u op een helling rijdt. 
• Gebruik de handpallettruck niet op een losse of vettige ondergrond. 
• Rijdt de truck niet op een oneffen ondergrond of over een oppervlak met obstakels. Parkeer de 
handpallettruck nooit zo dat die de toegang tot brandblusapparatuur, nooduitgangen of 
gangpaden belemmert. 

• Stap niet van de handpallettruck af als deze rijdt. 
• Laat de handpallettruck niet onbeheerd achter wanneer de last geheven is. 
• Laat het voertuig nooit onbeheerd achter op een helling. Houd tijdens het rijden steeds alle 
lichaamsdelen binnen de contouren van de handpallettruck, leun nooit op de rand van de 
handpallettruck en probeer nooit van de handpallettruck op een andere truck of een ander 
voorwerp te springen. 

• Gebruik de vorken of enig ander deel van de handpallettruck nooit om voorwerpen te duwen, 
trekken of ondersteunen, tenzij het ontwerp dit toelaat.                      
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1.1 Toepassing 

B Beschrijving van de handpallettruck 

De handpallettruck is bedoeld voor het vervoer van goederen over een vlakke vloer. Hij kan 
pallets met een open onderzijde optillen.                    

 
Toelaatbaar temperatuurbereik voor gebruik van de handpallettruck: -10°C tot 40°C. 

Gebruikstemperatuur voor de lithium-ion accu: 0°C tot 40°C.             

OPMERKING 
De handpallettruck mag slechts tijdelijk in een koelcel worden gebruikt. Als de 
handpallettruck te lang in een koelcel blijft, adviseren we op koelcellen afgestemde 
apparatuur voor de handpallettruck. 

 
De maximale bedrijfshoogte voor deze handpallettruck is 2000 meter. 

De eenheden, harnassen en componenten om de truck mee voort te bewegen en de vorken 
op te heffen en te laten zakken zijn stof- en waterbestendig conform IP55. 

De werkomgeving van de handpallettruck moet goed verlicht zijn om letsel te voorkomen. Bij 
onvoldoende verlichting is aanvullende verlichtingsapparatuur nodig zodat de chauffeur 
voldoende zicht heeft. 
Als u op een helling moet rijden, mag de hellingshoek maximaal A% zijn bij een volle 
belasting, of maximaal B% zonder belasting (de waarde van A en B wordt opgegeven bij het 
hellingsvermogen in het prestatiegegevensblad). 

 
Er mag geen brand- of explosiegevaar of een zeer corrosieve of stoffige atmosfeer zijn in het 
werkgebied. 

 
De vorken mogen alleen worden bediend in een goed verlichte werkomgeving om letsel te 
voorkomen. Bij onvoldoende verlichting is aanvullende apparatuur nodig om de vorkheftruck te 
rijden. 
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1.2 Onderdelen van de handpallettruck 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Bedieningshandgreep 6 Vorken 

2 Stuurstang 7 Noodstopschakelaar 

3 Hefcilinder 8 Neerlaathendel 

4 Aandrijfwiel 9 Lastwielen 

5 Accuvak   
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1.2.1 Bedieningshandgreep  

 

Fig. 1113-00006OM Fig. 1113-00006OM 

 
 

Num
mer 

Bedieningselement / 
display 

Functie 

1 Claxonknop Activeert de claxon. 

 
2 

 
Hefknop 

Druk op de hefknop en houd deze ingedrukt. De 
vorken gaan omhoog tot de maximumhoogte en 
stoppen dan vanzelf. 

3 
 

Neerlaathendel 
Trek de neerlaathendel op en houd deze vast. De 
vorken gaan omlaag tot de minimumhoogte en 
stoppen dan vanzelf. 

 
4 

Noodomkeerschak
elaar 

Wanneer u op deze schakelaar drukt, beweegt de 
pallettruck zich in tegengestelde richting. 

 
5 

 
Rijschakelaar 

 
Hiermee selecteert u de gewenste rijrichting en -
snelheid. 

 

6 

 

Kruipsnelheidschak
elaar 

Houd de handgreep verticaal en houd tegelijk de 
kruipsnelheidschakelaar en de rijschakelaar ingedrukt 
om het voertuig met een lage snelheid te laten rijden. 
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1.2.2 Contactsleutel  
 

Hiermee schakelt u de stroom in 
en uit. 

 
• Wanneer u de contactsleutel 
verwijdert, wordt de stroomtoevoer 
naar de handpallettruck 
onderbroken. 

• Wanneer u de contactsleutel 
plaatst, wordt de stroomtoevoer 
naar de handpallettruck 
ingeschakeld. 

 
Contactsleutel 

 
 

Door de contactsleutel uit de 
handpallettruck te halen voordat u 
weggaat, voorkomt u dat de truck 
onbedoeld wordt  gestart. 

 

1.2.3 Oplaadindicator  

Het ledlampje (1) brandt ononderbroken groen 
als alles normaal werkt, het lampje knippert bij 
een storing.  

 
 

Op de leddisplay (2) wordt de 
restcapaciteit van de accu getoond. 
De kleur van het ledlampje (2) 
verwijst naar de volgende condities: 

 
 

 
 
 
 

2 
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Component Kleur 
ledlampje 

Restcapa
citeit 

 

 

Standaard 
restcapaciteit 

accu 

Groen 30-100% 
Ononderbroke
n 15-30% 
geel 
Langzaam 
knipperend 
rood lampje 
(knippert 
elke 2 sec.) 

 
7-15% 

Snel 
knipperend 

 

rood lampje 
(knippert 0-7% 

elke 1 sec.)  

 



 

 
 
 
Als de controller een accustoring detecteert, 
wordt met een knipperend ledlampje（2） 
informatie over de accustoring getoond tot 
de storing is opgelost. 
Details van de storingsinformatie worden 
als volgt getoond: 

 

• Onderspanning van eencellige accu: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een cyclus 
van eenmaal knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan tweemaal 
knipperen en een pauze van 3 seconden. 

• Overspanning van eencellige accu: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een cyclus 
van eenmaal knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan driemaal 
knipperen en een pauze van 3 seconden. 

• Kortsluitingsbescherming: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een cyclus van eenmaal 
knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan viermaal knipperen en een 
pauze van 3 seconden. 

• Overbelastingsbescherming: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een cyclus van 
eenmaal knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan vijfmaal knipperen en 
een pauze van 3 seconden. 

• Temperatuur van de accu is te hoog: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een cyclus 
van eenmaal knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan driemaal knipperen 
en een pauze van 3 seconden. 

• De temperatuur van de accu is laag: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een cyclus 
van tweemaal knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan viermaal 
knipperen en een pauze van 3 seconden. 

• Storingen met betrekking tot de schakelaar: het groene lampje brandt achtereenvolgens in een 
cyclus van driemaal knipperen gedurende 1 seconde, pauze van 2 seconden en dan viermaal 
knipperen en een pauze van 3 seconden. 

• Het gele lampje knippert snel in 1 sec. bij andere storingen. 
 
 

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld en het groene voedingslampje altijd 
brandt, betekent dit dat de accu in balans is, wat normaal is. 

 
 

1.2.4 Noodomkeerschakelaar  

Om te voorkomen dat de operator beklemd raakt tussen een voorwerp en de handgreep is 
er een noodknop bovenop de handgreep geplaatst. Als tijdens gebruik op deze schakelaar 
wordt gedrukt, rijdt de handpallettruck achteruit. Vervolgens zal de mechanische rem 
worden 
ingeschakeld om de handpallettruck te stoppen. Wanneer de rijbediening vervolgens weer 
in zijn vrij is gezet, kan de bediening van de handpallettruck worden hervat. 
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1.3 Specificaties van de standaardversie 
De technische specificaties zijn conform VDI 2198. Technische wijzigingen en 
toevoegingen voorbehouden. 

 
1.3.1 Prestatiegegevens voor standaardtrucks 

 
 

Onderscheidende kenmerken 

1.1 Fabrikant     EP 

1.2 Modelnaam     EPL1531 

1.3 Voeding     Accu 

1.4 Soort operator     Lopend 

1.5 Nominale 
capaciteit 

Q lb. kg  1500 

1.6 Lastzwaart
epuntafstan
d 

c in. mm  600 

1.8 Lastafstand x in. mm  950 (880) 

1.9 Wielbasis y in. mm  1190/1120 

Gewicht 

2.1 Servicegewicht 
(inclusief accu) 

 lb. kg  120 

2.2 Asdruk, beladen 
aandrijfkant / 
ladingkant 

 lb. kg  480/1140 

2.3 Asdruk, 
onbeladen 
aandrijfkant/ladin
gkant 

 lb. kg  90/30 

Typen, chassis 

3.1 Soort banden 
rijwielen/lastwiele
n 

    PU/PU 
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3.2 Bandenmaat, 
aandrijfwielen (diameter 
x breedte) 

 in. mm  Ф210x70 

3.3 Bandenmaat, lastwielen 
(diameter x breedte) 

 in. mm  Ф80x60 
(Ф74x88) 

3.5 Wielen, aantal voor 
rijden, zwenk/laad 
(x=aandrijfwielen) 

 in. mm  1x, 4 (1x, 2) 

3.6 Spoorbreedte, voorkant, 
aandrijfkant 

b10 in. mm  / 

3.7 Spoorbreedte, achterkant, 
ladingkant 

b11 in. mm  410 (535) 

Afmetingen 

4.4 Hefhoogte h3 in. mm  115 

4.9 Hoogte dissel in rijpositie 
min./max. 

h14 in. mm  750/1190 

4.15 Verlaagde hoogte h13 in. mm  80 

4.19 Totale lengte l1 in. mm  1540 

4.20 Lengte tot voorkant vorken l2 in. mm  400 

4.21 Totale breedte b1/ b2 in. mm  685 

4.22 Afmetingen vork s/ e/ l in. mm  50x150x1150 

4.25 Afstand tussen vorktanden B5 in. mm  560 (685) 

4.32 Bodemvrijheid, middelpunt 
van wielbasis 

m2 in. mm  30 

4.34.1 Gangbreedte voor pallets 
1000 
× 1200 kruislings 

Ast in. mm  2145 

4.34.2 Gangbreedte voor pallets 
800 × 1200 overlangs 

Ast in. mm  2050 

4.35 Draaicirkel Wa in. mm  1330 

Prestatiegegevens 

5.1 Rijsnelheid, 
beladen/onbeladen 

km/ u mph km/ u  4,5/5 

5.2 Hefsnelheid, 
beladen/onbeladen 

 fpm m/ s  0,017/0,020 
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5.3 Snelheid bij laten 
zakken, 
beladen/onbeladen 

 fpm m/ s 0,09/0,06 

5.8 Max. hellingsvermogen, 
beladen/onbeladen 

 %  6/16 

5.10 Soort rem    Elektromagnetisch 

Elektrisch-motor 

6.1 Aandrijfmotor klasse S2 
60min 

 pk kW 0,75 

6.2 Hefmotor klasse S3 15%  pk kW 0,7 

6.3 Maximaal toegestaan 
accuformaat 

 in. mm 200x100x300 

6.4 Accuspanning/nominal
e capaciteit K5 

 V/ Ah  24V/20 

6.5 Gewicht van de accu  lb. kg 7 

Aanvullende gegevens 

8.1 Soort aandrijfbesturing    DC 

10.5 Stuursoort    Mechanisch 

10.7 Geluidsdrukniveau op 
oorhoogte van de 
chauffeur 

 dB (A)  <74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REV. 05/2020 
B 10 



 

 

1.3.2 Afmetingen 
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1.1 Voor gebruik 

C Veiligheid 

Inspecteer de werkomgeving voordat u de handpallettruck in gebruik neemt. De ruimte moet 
opgeruimd, goed verlicht, voldoende geventileerd en vrij van gevaarlijke stoffen zijn. Gangen 
en paden moeten vrij van obstakels en goed aangegeven zijn. Operators moeten de 
classificatie van de handpallettruck kennen en de truck alleen gebruiken in ruimten waarin dit 
mag. Controleer of er geen losse objecten op de handpallettruck of in de operatorruimte 
liggen, met name op de vloerplaat waar ze de voetbediening met pedalen (indien aanwezig) 
of ruimte voor de voeten kunnen belemmeren. Brandblusapparatuur en andere 
noodhulpmiddelen moeten zichtbaar en goed bereikbaar zijn. 
Draag zo nodig beschermingsmiddelen. Rook niet in ruimten waar roken verboden is of 
wanneer u accu's oplaadt of brandstof bijvult bij pallettrucks met een verbrandingsmotor. 
Bedien de truck nooit met vettige handen. 
Hierdoor worden de bedieningselementen glad en kunt u de handpallettruck niet meer goed 
bedienen. Meld vragen of zorgen over de veiligheid aan een leidinggevende. Eventuele 
ongelukken moeten onmiddellijk worden gemeld. 

 
 

WAARSCHUWING 

Ongeautoriseerde wijzigingen in de handpallettruck kunnen letsel veroorzaken of de dood tot gevolg 
hebben. 
Voorkom dat beveiligingen of andere veiligheidsvoorzieningen worden verwijderd, 
uitgeschakeld of veranderd. Het kan hierbij gaan om alarmen, lampen, spiegels, 
veiligheidskappen en verlengde lastrekken. Wanneer er een beveiligingskap is geplaatst, 
kan deze de operator beschermen tegen vallende voorwerpen, maar zo'n kap beschermt 
niet tegen elke mogelijke klap. 

 
1.2 Bedieningspositie 

De operator kan de handpallettruck lopend in elke richting sturen. Wanneer u de truck in 
omgekeerde richting bedient (vorken naar voren) moet u beide handen te allen tijde aan de 
bedieningshandgreep houden. Wanneer u de truck voorwaarts bedient (vorken volgen), moet 
u één hand op de knoppen houden en, indien mogelijk, voor en naast de truck lopen. Houd 
tijdens gebruik de hand altijd bij de rijschakelaar op de handgreep. Houd de vingers steeds 
binnen het beschermde gebied van de handgreep. Operators mogen alleen op de 
handpallettruck rijden als de truck daarvoor is bedoeld. 

 
WAARSCHUWING 

Als u de handgreep verkeerd vasthoudt, kan dit letsel veroorzaken. Houd handen en vingers 
altijd binnen het beschermde gedeelte van de handgreep. Er kan letsel ontstaan wanneer 
de handpallettruck in contact komt met een deel van het lichaam. Blijf te allen tijde uit de 
buurt van het frame van de handpallettruck. 

 

1.3 Verplaatsing 

De handpallettruck is ontworpen voor gebruik op een glad, droog oppervlak, zoals een 
magazijn- of fabrieksvloer, laaddok of glad betegelde ruimten. Houd onder alle 
rijomstandigheden een zodanige snelheid aan dat de handpallettruck veilig tot stilstand 
gebracht kan worden. Rijd met de truck niet over losse voorwerpen op het wegoppervlak. 
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WAARSCHUWING 

Verlies van controle! 
Gebruik de handpallettruck niet bij te hoge snelheden. Behoud altijd de controle over de truck. 
Kijk altijd uit voor voetgangers. Wanneer u achteruitgaat (ladingkant vooruit), moet u 
opletten op de uitslag van de aandrijfkant. De aandrijfkant van de truck slaat uit bij bochten 
als de truck achteruitrijdt. Wees altijd voorzichtig wanneer u een gangpad in rijdt. De 
lastwielen kunnen sneller door de bocht gaan dan verwacht. 

 
Onstabiele lasten zijn gevaarlijk. Controleer of de volledige lading veilig en gelijkmatig 
geplaatst is over beide vorken. Til nooit een lading met één vork op. Draag nooit een last op 
een ander deel van de handpallettruck dan de vorken, tenzij de fabrikant daar een specifiek 
gedeelte voor heeft aangewezen. Kijk bij verplaatsing altijd uit voor obstakels boven de 
truck, zoals lampen, bedrading, leidingen, sprinklersystemen, deurposten enz. Haal nooit 
een andere pallettruck in bij een kruising, onoverzichtelijke plek of een andere gevaarlijke 
locatie. Gebruik de claxon bij kruisingen en elke locatie waar beperkt zicht is.  
Schuine vloeren, hellingen, dokken, liften: wees altijd voorzichtig op schuine vloeren. 
Gebruik de truck niet op een natte schuine vloer. 
Houd de vorken omhoog om controle te houden wanneer u een helling op of af rijdt met 
een beladen truck. Houd de vorken omlaag om controle te houden wanneer u een helling 
op of af rijdt met een lege truck. 

 
GEVAAR 
De handpallettruck kan kantelen wanneer u een bocht maakt als u over een helling 
beweegt, of als u onder een andere hoek dan recht omhoog of omlaag een helling op 
of af gaat. 
Draai nooit op een helling, ongeacht of de truck beladen of leeg is. Ga recht omhoog of 
omlaag. 

 
Besef dat wanneer u van een helling af rijdt, de remweg groter is dan wanneer u op een plat 
vlak rijdt. Verlaag uw snelheid en zorg dat er beneden aan de helling voldoende vrije ruimte 
is om te stoppen en te keren. 

 
Om gevaren met een dok te voorkomen, moet u persoonlijk controleren of de remmen van 
de oplegger zijn ingeschakeld, de wielblokken zijn geplaatst en of er systemen voor 
vergrendeling van de oplegger aan het dok in stelling zijn gebracht. Doordat u met de 
pallettruck de oplegger in en uit rijdt, kan de oplegger langzaam wegkruipen of bewegen. 
Zorg dat u er zeker van kunt zijn dat de chauffeur de oplegger niet verplaatst zolang u bezig 
bent. 

 
Rijdt de handpallettruck niet op een lift zonder specifieke toestemming. Controleer of de 
capaciteit van de lift groter is dan het gewicht van de handpallettruck en de lading samen. 
Benader de lift langzaam en controleer of de liftwagen op gelijk niveau met de vloer is 
voordat u de lift in rijdt. Rijd recht de lift in met het lasteinde vooraan. Zorg dat geen enkel 
deel van de truck of de lading tegen een ander deel van de lift dan de vloer aan komt. Zet 
eenmaal in de lift alle bedieningsknoppen vrij, schakel de voeding uit en schakel de rem in. 
Al het andere personeel moet de lift verlaten voordat de truck in de lift mag komen of de lift 
mag verlaten. 
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Wees vooral voorzichtig wanneer u de handpallettruck op een helling of op brugplaten rijdt. 
Houd een veilige afstand vanaf de randen. Controleer voordat u de truck over een helling of 
brugplaat rijdt of deze zijn vastgezet zodat ze niet kunnen bewegen. Zorg dat uw gewicht 
altijd minder is dan de nominale capaciteit van de helling of brugplaat. 

 
 

1.4 Accuveiligheid  
 

WAARSCHUWING 

Accu's bevatten vloeibaar zwavelzuur, dat giftig is en brandwonden kan veroorzaken. 
Accu's kunnen ook explosieve gassen produceren. 

 
Houd steeds rekening met de volgende informatie. 

• Draag beschermende middelen (beschermend schort en handschoenen) en een 
beschermende bril wanneer u met accuzuur werkt. Als kleding, huid of ogen in contact 
komen met accuzuur, moet u de getroffen gebieden onmiddellijk spoelen met veel 
water. Schakel onmiddellijk medische hulp in als er accuzuur in de ogen is gekomen. 
Maak gemorst accuzuur onmiddellijk schoon met grote hoeveelheden  water. 

• Verwijder metalen ringen, armbanden, kettingen of andere sieraden voordat u met of 
in de buurt van accu's of elektrische componenten werkt. 

• Stel accu's nooit bloot aan open vuur of vonken. 
• Ruimten waarin accu's zijn opgeslagen of worden opgeladen moeten goed 
worden geventileerd om concentratie van explosieve gassen te voorkomen. 

• Als een accu in de handpallettruck wordt opgeladen, moet de accuklep volledig open 
blijven gedurende het volledige oplaadproces. 

• Kortsluiting van de accucontacten kan brandwonden, een elektrische schok of een explosie 
veroorzaken. Zorg dat er geen metalen onderdelen in contact komen met het bovenste 
oppervlak van de accu. Zorg ervoor dat alle terminaldoppen geplaatst zijn en in goede 
conditie zijn. 

• Accu's mogen alleen worden opgeladen, gerepareerd of vervangen door correct getraind 
personeel. Volg altijd alle aanwijzingen op van de fabrikanten van de accu, de lader en de 
handpallettruck. 
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1.5 EMC - elektromagnetische compatibiliteit 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is een belangrijk 
kwaliteitskenmerk van de handpallettruck. Bij EMC gaat het om 

• De beperking van de elektromagnetische storing tot een dusdanig niveau dat andere 
apparatuur in de omgeving gegarandeerd probleemloos kan blijven werken. 

• Voldoende weerstand tegen elektromagnetische storing van buitenaf om de juiste 
werking te garanderen op de geplande gebruikslocatie onder de condities voor 
elektromagnetische storing die daar kunnen worden verwacht. Een EMC-test meet dus 
eerst de elektromagnetische storing die wordt veroorzaakt door de pallettruck en 
controleert vervolgens of er voldoende weerstand is tegen elektromagnetische storing 
met betrekking tot de geplande gebruikslocatie. Er zijn enkele maatregelen genomen om 
de elektromagnetische compatibiliteit van de handpallettruck te garanderen. 

 
VOORZICHTIG 

De EMC-regelgeving voor de handpallettruck moet worden nageleefd. 
Wanneer u onderdelen van de truck vervangt, moeten de componenten voor EMC-
bescherming weer worden geïnstalleerd en aangesloten. 
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D Transport en ingebruikname 
 
 

1.1 De pallettruck voor het eerst gebruiken  

De handpallettruck mag alleen worden gebruikt op accuvoeding! 
Verricht de volgende handelingen om de handpallettruck na aflevering of vervoer voor te 
bereiden voor gebruik. 

• Controleer of de apparatuur volledig is.  
• Plaats de accu, als dit nog niet is gebeurd. Controleer of de accukabel in goede staat is. 
• Laad de accu op. 
• Zet de handpallettruck in werking op de voorgeschreven manier. 

Wanneer de handpallettruck is geparkeerd, kunnen de banden vervormen. Dit trekt bij 
wanneer de truck een tijdje is gebruikt. 

• Controleer of er geen vloeistof lekt. 
• Controleer de vorken en het chassis. 
• Controleer de accuconnector. 
• Controleer de staat van de labels. 
• Controleer of de bedieningshandgreep goed draait. 
• Controleer de bedieningselementen. 

 
 
 
 

1.2 Voorzorgsmaatregelen in de inrijperiode 

Draai de wielschroeven weer aan als de truck 50 uur in bedrijf is geweest. 
Met name binnen de eerst 100 uur moet u ook voor het volgende zorgen: 

• Voorkom dat een nieuwe accu helemaal leegraakt tijdens het eerste gebruik. In 
het algemeen moet de accu meteen worden opgeladen als er nog 20% lading rest. 

• Het opgegeven preventieve onderhoud moet grondig gedaan worden. 
• Voorkom plotseling remmen, snel rijden of scherpe bochten maken. 
• Ververs olie of smeerolie zodra dat nodig is volgens de instructies. 
• Belaad de truck tot maximaal 70 à 80% van de nominale lading. 
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E  Bediening 
 

1.1 Veiligheidsvoorschriften voor de bediening van pallettrucks 

Toestemming om te rijden: de handpallettruck mag alleen worden bediend door 
personen die zijn getraind in het bedienen van pallettrucks, die voor de gebruiker of diens 
vertegenwoordiger hebben aangetoond in staat te zijn ladingen te verplaatsen en te 
hanteren, en die expliciet van de gebruiker of diens vertegenwoordiger de opdracht hebben 
gekregen om de truck te bedienen. 

Rechten, plichten en gedrag van de chauffeur: de chauffeur moet: zijn geïnformeerd 
over zijn rechten en plichten; getraind zijn in de bediening van de handpallettruck; en 
vertrouwd zijn met de inhoud van deze bedieningshandleiding. Aan de chauffeur moeten alle 
nodige rechten zijn verleend. Als de handpallettruck lopend bediend wordt, moet de 
chauffeur veiligheidsschoenen dragen tijdens de bediening van de truck. 

Verbod op onbevoegd gebruik: de chauffeur is verantwoordelijk voor de 
handpallettruck tijdens werktijden. Hij moet onbevoegde personen verbieden de truck te 
besturen of te bedienen. Vervoeren of optillen van personen is verboden. 

Reparaties: zonder specifieke training en expliciete toestemming mag de chauffeur geen 
reparaties uitvoeren of wijzigingen aanbrengen in de handpallettruck. De chauffeur mag in 
geen enkel geval de instelling van de schakelaars of veiligheidsinstallaties veranderen of 
uitschakelen. 

Gevarenzone: onder een 'gevarenzone' verstaan we het gebied waarin personen in gevaar 
worden gebracht door de horizontale verplaatsingen of hefbewegingen van de 
handpallettruck or apparaten die lasten opheffen (zoals de vork of hulpstukken), of door de 
ladingen die worden vervoerd. Dit omvat ook het gebied binnen bereik van vallende ladingen 
of vallende/omlaag bewegende hulpstukken van de truck. 

Onbevoegde personen moeten worden gevraagd de gevarenzone te verlaten. De chauffeur 
moet een waarschuwingssignaal geven wanneer er een gevaarlijke situatie voor personen 
kan ontstaan. De handpallettruck moet onmiddellijk tot stilstand worden gebracht als 
mensen, ondanks het verzoek om weg te gaan, in de gevarenzone blijven. 

Veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingslabels: de 
veiligheidsvoorzieningen, waarschuwingslabels en waarschuwingsnotities die worden 
beschreven in deze bedieningshandleiding moeten altijd in acht worden genomen. 

 
 
 

1.2 De pallettruck bedienen en gebruiken 

1.2.1 De pallettruck in- en uitschakelen 

De truck inschakelen 
• Steek de sleutel (3) in het contact en schakel de 

voeding in. 
• Controleer of de noodstopknop (2) niet is 

ingedrukt. 
• Zet de stuurstang in de rijpositie M. 

• Draai de rijschakelaar (1) om de truck vooruit of 
achteruit te laten rijden. 
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De truck is uitgerust met een SRO-functie (Static Return to OFF). Als de 
bedieningshandgreep in het rijbereik (M) wordt gehouden terwijl de truck wordt 
ingeschakeld, werkt de rijfunctie niet. U moet de 

handgreep terugbrengen naar een van de eindposities en weer in het rijbereik brengen 
om de truck te kunnen verplaatsen. 

 
De truck uitschakelen 
Als u de truck wilt uitschakelen, haalt u de sleutel uit het contact. V 
Druk op de noodstopschakelaar.   R 

B 
M 

1.2.2 Rijden, sturen en remmen 

Rijden B 

Operators moeten vertrouwd zijn met alle veiligheidsprocedures R V 
die gelden voor de bediening van de truck 
voordat ze de truck laten rijden. U moet alle 
veiligheidsinformatie in sectie C gelezen 
hebben en begrijpen voordat u de truck 
gebruikt. 

 
Kantel de dissel naar het rijbereik (M) en zet de 
controller in de gewenste richting (V of R). 

 
 
 

Sturen 
U bestuurt de handpallettruck met de bedieningshandgreep. Als u deze handmatig naar 
links of rechts beweegt, draait het rijwiel om. Vervolgens draait de truck naar voren of 
achteren afhankelijk van de richting van de handgreep. 

 
Noodstop 
Druk op de noodstopschakelaar. Alle elektrische functies worden uitgeschakeld. 

Remmen 
Het remgedrag van de truck is sterk afhankelijk van de vloer. Hier moet de chauffeur 
rekening mee houden in zijn rijgedrag. 
De handpallettruck kan op drie manieren worden geremd: 

• met de automatische rem (rijschakelaar) 
• door remmen met tegenstroom (rijschakelaar) 
• met de basisrem (stuurstang) 

Remmen met de automatische rem: 
• Laat de rijschakelaar los. 
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Remmen met tegenstroom: 
• Zet tijdens het rijden de controller in de tegengestelde richting. 
• De pallettruck gaat hierdoor steeds langzamer rijden tot die in omgekeerde richting 

begint te rijden. In een noodgeval moet de basisrem worden gebruikt om de truck te 
remmen. 

 
Remmen met de basisrem: 

• Kantel de stuurstang omhoog of omlaag naar een van de remzones (B). 

WAARSCHUWING 

Als de bedieningshandgreep langzaam of helemaal niet naar de bovenste remzone gaat, moet de 
truck 
uit bedrijf worden genomen en moet deze storing worden verholpen. 
Vervang zo nodig de gasdrukveer. 

 
 
 

WAARSCHUWING 
Stel in gevaarlijke situaties de bedieningshandgreep op de rempositie of stel de rijschakelaar 
in de tegenovergestelde positie. 

 
WAARSCHUWING 

Als de rijschakelaar langzaam of helemaal niet naar 0 beweegt, moet de truck uit bedrijf worden 
genomen en moet 
deze storing worden verholpen. 

 
WAARSCHUWING 

Wanneer u op een heuvel of een oneffen weg rijdt, moet u de vork opheffen om te 
voorkomen dat de onderkant van de vork over de grond sleept. 

 
1.2.3 Laden 

 
VOORZICHTIG 

Controleer voordat u een lading opheft of het 
gewicht de maximale capaciteit van de pallettruck 
niet overschrijdt. 
Zie het lastindicatieplaatje voor het hefvermogen van 
de handpallettruck. 

 
Controleer of de last stabiel en gelijk verdeeld is, om 
te voorkomen dat er delen van de last naar beneden 
vallen. 
Controleer of de breedte van de last geschikt is voor 
de breedte van de vorken. 
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Zorg ervoor dat u geen lasten in de buurt van, direct naast of aan de voorzijde van de 
gehanteerde last raakt. De lasten moeten als volgt worden geplaatst: 
Houd bij het plaatsen van de lasten een kleine opening tussen de lasten open, zodat deze elkaar 
niet kunnen raken. 

 
 

VOORZICHTIG 
Vervoer alleen lasten die volgens de voorschriften zijn geplaatst en vastgezet. Neem de 
nodige veiligheidsmaatregelen als de last tijdens het vervoer zou kunnen kantelen of vallen. 

Benader de last voorzichtig. 
Pas de hoogte van de vorken aan zodat ze makkelijk in de pallet kunnen worden gestoken. 
Rijd de vorken onder de last. Als de last korter is dan de vorken, plaatst u de vorken zo dat 
de voorkant van de last een paar centimeter over het uiteinde van de vorken uitsteekt, om 
te voorkomen dat de vorken in de last er meteen voor haken. Hef de last een paar 
centimeter omhoog. Rijd de truck rustig en in een rechte lijn achteruit weg van de stapel of 
eventuele naastgelegen lasten. Lasten vervoeren Verplaats lasten altijd in voorwaartse of 
rijrichting (R), zodat u het beste zicht hebt. 

 
Wanneer u een last op een helling vervoert, moet u de helling altijd op- of afrijden met de 
last naar de bovenkant van de helling gericht. Rijd nooit schuin over een helling en keer 
nooit om. Achteruitrijden (V) mag alleen bij het lossen. Wanneer u achteruit rijdt, is het zicht 
beperkt en daarom moet u in deze richting altijd zeer langzaam rijden. 

 
 
 

V 
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Lossen 
Rijd de truck voorzichtig naar de 
gewenste locatie. Rijd de truck 
voorzichtig naar de losplaats. 
Laad de last zakken tot de vorken 
vrijkomen van de pallet. Rijd de 
handpallettruck in een rechte lijn terug. 
Hef de vorken tot halverwege op. 

 
 

VOORZICHTIG 
Zorg ervoor dat u geen lasten in de buurt 
van, direct naast of aan de voorzijde van de 
gehanteerde last raakt. 

 

1.3 De vorken omhoog en omlaag 

brengen  

Opheffen 
Druk op de hefknop (2) om de last tot 
de gewenste hoogte te tillen. 

 
Laten zakken 
Stel de vorken op de laagste positie 
door de neerlaathendel (1) omhoog te 
trekken. 

 
 

Fig. 1113-00012OM 

 
 

WAARSCHUWING 

Voordat de chauffeur een last opheft, 
moet die controleren of de last goed is 
gestapeld en de maximumcapaciteit van 
de truck niet overschrijdt. 
Controleer of lange lasten goed worden 
ondersteund door de vorken. 

 

1.4 De pallettruck veilig parkeren 

• Laat de vorken zakken. 
• Druk op de noodstopschakelaar. 
• Haal de sleutel uit het contact. 
• Het is verboden langdurig op een helling te 

parkeren. 
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1.5 De pallettruck gebruiken op een helling 

 
OPMERKING 
Onjuist gebruik van de 
handpallettruck op hellingen zorgt 
voor extra belasting op de 
tractiemotor, remmen en accu. 

 
Wees bijzonder voorzichtig bij hellingen: 

• Probeer nooit op een helling te rijden 
die steiler is dan het maximale 
hellingsvermogen dat is opgegeven in 
de specificaties van de handpallettruck. 

• Controleer of de grond droog is en 
een antislipoppervlak heeft, en of het 
traject duidelijk is. 

 
Tegen een helling op rijden 
Ga hellingen altijd met de last naar 
boven gericht op. 
Wanneer u geen last vervoert, 
kunt u het best vooruit de helling 
op rijden, met de vorken naar 
beneden gericht. 

 
Van een helling af rijden 
Wanneer u een last van een helling af 
moet rijden, moet u vooruit rijden (met 
de last naar de bovenkant van de 
helling gericht). 
Wanneer u geen last vervoert, kunt 
u het best vooruit de helling af 
rijden, met de vorken naar beneden 
gericht. 
Rijd in ieder geval altijd langzaam en 
rem gelijkmatig. 
GEVAAR 
Risico van dodelijk lichamelijk letsel 
en/of zware schade aan apparatuur. 
Parkeer de handpallettruck nooit op 
een helling. Keer nooit om en snijd 
geen stukken af op een helling. Rijd 
zeer langzaam op een helling. 

1.5.1 Optrekken op een helling 
Als u op een helling moet stoppen en weer moet optrekken, gaat u als volgt te werk: 

• Stop op de helling door de rijschakelaar in de tegengestelde richting te duwen tot de 
machine tot stilstand komt. 

• Zet de rijschakelaar in neutrale positie en laat de knop van de rijschakelaar los om de 
parkeerrem in te schakelen. 
Als u de truck weer wilt starten, draait u de rijschakelaar in de gewenste richting. 

• De truck komt in beweging.  
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1.6 De pallettruck optakelen 

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een takel aan de handpallettruck bevestigt om 
deze op te takelen. Er zijn verschillende manieren waarop u de handpallettruck aan een 
kraan of takel kunt bevestigen. De beschrijving van al deze manieren valt buiten het 
bereik van deze handleiding, net als de bediening van takelapparatuur. Zowel de 
bevestiging van een takel aan de truck als het takelen moeten worden gedaan door 
personeel met relevante ervaring 

 

 
WAARSCHUWING 

Takelapparatuur met onvoldoende draagvermogen kan defect raken en ernstig letsel veroorzaken, al 
dan niet met de dood tot gevolg. 

Zorg ervoor dat hijskabels, hardware of andere apparatuur voldoende draagvermogen 
hebben om het gewicht van de handpallettruck te dragen. Zie het lastidentificatieplaatje van 
de handpallettruck voor het gewicht van de truck. Als er een accu is geplaatst, moet u het 
gewicht hiervan optellen bij het gewicht van de truck op het lastidentificatieplaatje. Schakel 
de truck uit en druk op de noodstopknop. Bevestig hijskabels aan de gaten aan elke kant van 
het chassis. Bevestig hijskabels aan de vorkpunten om de pallettruck min of meer horizontaal 
te houden wanneer deze wordt opgetakeld. 
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F Accuonderhoud en opladen 
 

1.1 Veiligheidsvoorschriften voor het hanteren van accu's met accuzuur 
De handpallettruck moet geparkeerd en veilig gemaakt zijn voordat u aan het werk gaat 
met de accu. 
 

 
Maatregelen om brand te voorkomen: roken en open vuur is verboden wanneer u 
met accu's werkt. Als de truck wordt opgeladen, mogen zich binnen een straal van 2 m 
geen brandbare stoffen of materialen bevinden die vonken genereren. De locatie moet 
goed geventileerd zijn en er moet brandblusapparatuur zijn die meteen kan worden 
ingezet. 

GEVAAR 
 

• De accu heeft een hoge spanning en sterke lading. 
• Voorkom kortsluiting. 
• Leg geen metalen voorwerpen op de accu. 
• Leg geen gereedschappen op de accu. 

 

1.2 Accutype en afmetingen 
Alle accu's zijn onderhoudsvrij. 

Accutype en afmetingen zijn als volgt: 

 

Type 
handpallettruck 

Spanning/nomi
nale capaciteit 
(V/Ah) 

Afmetingen 
(mm) 

Oplader 
(A) 

Oplaadtijd 
(u) 

Intern 

EPL1531 24/20 200*100*300 10A 2 

1.3 De accu opladen 

Veiligheidsvoorschriften voor het opladen van de accu 
• Controleer voordat u de accu oplaadt alle kabels en aansluitingen op zichtbare schade. 
• Controleer voordat u begint en stopt met opladen of de voeding is uitgeschakeld. 
• Het is essentieel dat u de veiligheidsvoorschriften van de fabrikanten van de 

accu en het laadstation opvolgt. 
 

De omgevingstemperatuur bij opladen moet liggen tussen 5°C en 40°C. 
 

OPMERKING 

De handpallettruck kan gedurende een korte tijd worden gebruikt bij -20°C als die een 
tijd heeft gewerkt op minimaal 5°C. 

WAARSCHUWING 

1. De levensduur van de accu gaat achteruit wanneer deze langdurig bij een lage 
temperatuur wordt gebruikt of opgeslagen. 
2. Niet opladen onder 0°C. 
3. De truck mag alleen gedurende korte perioden in koelcellen worden 

gebruikt, omdat de toelaatbare gebruikstemperatuur van de accu tussen 
0°C en 40°C ligt. 
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OPMERKING 
De handpallettruck kan ongeveer 2 uur ononderbroken worden gebruikt op een volledig 
opgeladen accu. De capaciteit is lager in omgevingen met een lage temperatuur. 

 
1.4 Accu verwijderen en plaatsen 

Parkeer de truck veilig (zie De pallettruck veilig parkeren) en schakel de stroom uit 
voordat u de accu verwijdert en weer terugplaatst. 

 
Stappen om de accu te verwijderen en te plaatsen: 

• Draai de accumodule. 
• Pak de handgreep en trek de accu omhoog uit de houder.； 

• Plaats de accu in omgekeerde volgorde terug. 
 

 

WAARSCHUWING 

Leid de kabels goed om te voorkomen dat ze beschadigd raken wanneer u de accu verwijdert of 
plaatst. 

Plaatsing gaat in omgekeerde volgorde, let op de installatiepositie en de kabelaansluiting. 
Bescherm de kabels om beschadiging te voorkomen wanneer u de accu plaatst. 
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1.5 Dagelijks onderhoud 

 
• Wanneer op de display wordt aangegeven dat de accu leegraakt, moet u deze zo snel 

mogelijk opladen om te voorkomen dat de accu te leeg raakt. Zie 2.2.3 Oplaadindicator 
voor meer informatie. 

• Houd het oppervlak van de accu schoon. 
 
 

1.6 Opslag 
Als u de accu voor een langere tijd niet gebruikt, moet u deze volledig opgeladen 
bewaren in een droge, vorstvrije ruimte. 
Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt, moet u deze elke twee maanden bijladen om 
schade aan de accu te voorkomen. 
• We raden aan accu's op een hoogte tussen 60 en 120 cm te bewaren. 
• Bewaar de accu op een droge plaats bij een temperatuur tussen 0° en 40°C voor het 

behoud van de levensduur. De ruimte mag niet hermetisch zijn afgesloten, zodat de 
lucht regelmatig kan worden ververst. 

• Wanneer de accu lange tijd wordt opgeslagen, moet u deze elke twee maanden weer 
opladen tot ongeveer  80%. 
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1.7 Vervoer 
Controleer de regelgeving voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen voordat u een 
lithium-ionaccu vervoert. Houd u aan deze 
regels wanneer u de verpakking en het 
vervoer voorbereidt. Train bevoegd 
personeel in de verzending van lithium-
ionaccu's. 

 
OPMERKING 
Bewaar zo mogelijk de 
oorspronkelijke verpakking voor 
latere verzending. 
Een lithium-ion accu is een speciaal 
product. 
Neem speciale voorzorgsmaatregelen 
wanneer u: 

• Een pallettruck vervoert die is 
uitgerust met een lithium-ion accu.. 

• Alleen de lithiumaccu vervoert. 
Bevestig een gevaarsetiket klasse 9 
aan de transportverpakking. 
Het maakt verschil of de accu 
los of geïnstalleerd in de 
handpallettruck wordt vervoerd. U 
ziet hiernaast een voorbeeld van een 
gevaarsetiket. 
Raadpleeg voor verzending de actuele 
regelgeving, omdat de informatie 
gewijzigd kan zijn sinds de 
samenstelling van deze tekst. 
Er moeten speciale documenten met 
de accu worden meegestuurd. 
Raadpleeg de relevante normen of 
regels. 

 

OPMERKING 
Laad de lithium-ion accu voor vervoer 
op, en houd hierbij rekening met de 
vervoerswijze (vliegtuig, boot, auto) en 
de bijbehorende reistijd. 
Wanneer de accu bij aankomst te ver is 
leeggelopen, kan dat nadelige gevolgen 
hebben voor de prestaties van de accu. 
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G Onderhoud van de handpallettruck 
 

1.1 Operationele veiligheid en bescherming van het milieu 
• Voer de onderhouds- en inspectieactiviteiten in dit hoofdstuk uit met de frequentie die 

is aangegeven in de onderhoudschecklists. 
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door onze kwaliteitsbewaking zijn gecertificeerd. 

Voer gebruikte onderdelen, olie en brandstof af conform de relevante milieuregelgeving. Voor 
het verversen van de olie kunt u gebruikmaken van de olieservice van de fabrikant. 
Voer na afronding van inspectie en onderhoud de handelingen uit die zijn beschreven in 

• het gedeelte "Weer in gebruik nemen". 
 

1.2 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud 
Reparatie- en onderhoudspersoneel: 
Alleen gekwalificeerde medewerkers met toestemming van de eigenaar mogen onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden uitvoeren. De actiepunten in het overzicht voor gepland onderhoud 
mogen uitsluitend door gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd. Ze moeten voldoende 
kennis en ervaring hebben om de conditie van een handpallettruck en de effectiviteit van de 
beschermende middelen te beoordelen volgens de erkende principes voor het testen van 
handpallettrucks. De beoordeling van de veiligheid moet onafhankelijk van operationele en 
economische omstandigheden en uitsluitend vanuit het oogpunt van veiligheid worden gedaan. 
Dagelijkse inspectieprocedures en eenvoudige onderhoudscontroles, zoals het controleren 
van het oliepeil in de motor of het vloeistofniveau in de accu, mogen alleen door operators 
worden gedaan. Hiervoor is niet de eerder genoemde training nodig. 
Optakelen en opkrikken: 
Wanneer een handpallettruck moet worden opgetakeld, mogen de hijskabels alleen worden 
vastgezet op de punten die speciaal daarvoor zijn voorzien. Wanneer de truck moet worden 
opgekrikt, moet met de juiste middelen worden voorkomen dat de truck wegglijdt of kantelt 
(plaatsing van wiggen of houten blokken). Er mag alleen onder een opgeheven last worden 
gewerkt wanneer de vork geïmmobiliseerd is en wordt ondersteund met een voldoende sterke 
ketting. 

 
Schoonmaken: 
Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de handpallettruck schoon te maken. Neem voordat 
u begint met schoonmaken alle nodige veiligheidsmaatregelen om vonken (bijvoorbeeld door 
kortsluiting) te voorkomen. Koppel bij handpallettrucks die werken op accuvoeding de 
accustekker los. Gebruik alleen niet-geleidende, antistatische borstels met weinig druk en 
zwakke perslucht om de elektrische of elektronische onderdelen schoon te maken. 

 
Werk aan het elektrische systeem: 
Het elektrische systeem van de handpallettruck mag alleen door speciaal daarvoor getraind 
personeel worden onderhouden of gerepareerd. Neem alle nodige maatregelen om elektrische 
schokken te voorkomen voordat u gaat werken aan het elektrische systeem. Voor 
handpallettrucks die op accuvoeding werken, moet u de truck ook uitschakelen door de 
accuconnector los te koppelen. 

 
 

Instellingen 
Noteer altijd de truckspecifieke instellingen wanneer u hydraulische, elektrische of elektronische 
onderdelen of modules repareert of vervangt. 
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