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 Figyelem! Veszély! 
A személyi sérülések és az anyagi kár 
elkerülése érdekében a készülék használata 
közben bizonyos óvintézkedéseket be kell 
tartani. Ezért kérjük, gondosan tanulmányozza át 
a mellékelt kezelési útmutatót és a biztonsági 
előírásokat. Tartsa az útmutatót olyan helyen, 
hogy a szükséges információkhoz bármikor 
hozzáférhessen. Ha a készüléket továbbadja, 
akkor adja vele oda a mellékelt 
kezelési/biztonsági útmutatót is. Nem vállalunk 
felelősséget az olyan balesetekért és károkért, 
amelyek az útmutatóban leírtak figyelmen kívül 
hagyása miatt következnek be. 
 
 
1. Biztonsági útmutatások 
 

 Figyelem! Veszély! 
Olvassa el a biztonsági útmutatásokat és 
utasításokat. A biztonsági útmutatások és a 
kezelési útmutatóban leírtak betartásának 
elmulasztása elektromos áramütéshez vezethet, 
illetve tüzet, és/vagy súlyos (halálos) sérüléseket 
okozhat. 
Őrizze meg a biztonsági és kezelési 
útmutatót. 
 
• Tartsa be a hatályos balesetmegelőzési 

rendelkezéseket, illetve az útmutatóban 
leírtakat. 

• Ne lépje túl a megengedett terhelhetőségi 
szintet. 

• Csak akkor használja a raklapmozgatót, ha 
ismeri annak helyes használatát, illetve, ha 
egy szakember elmagyarázta és megmutatta 
annak szakszerű alkalmazását. 

• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy 
találhatóak-e sérülések a készüléken, illetve, 
hogy megfelelően működik-e. 

• Ne használja a raklapmozgatót egyenetlen 
vagy lejtős talajon. 

• A fék nem szériatartozék; a raklapmozgatót 
fék nélkül szállítjuk. Soha ne használja a 
készüléket emelkedőn vagy lejtőn! 

• Mindig viseljen munkakesztyűt és 
munkavédelmi kesztyűt. 

• Szigorúan tilos a felemelt teher alatt 
tartózkodni! 

• Úgy helyezze rá a rakományt a 
raklapmozgatóra, hogy a teher azonos 
mértékben oszoljon meg az emelővillákon. 

• Soha ne szállítson lazán összeállított, instabil 
rakományt! 

• Soha ne tegyen semmilyen rakományt a 
raklapmozgatóra, ha az emelővillák fel 
vannak emelve! 

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a 
raklapmozgatót, ha felemelte a rakományt az 
emelővillákkal! 

• Soha ne fogja meg a mozgó alkatrészeket, ill. 
ne nyúljon a mozgó alkatrészekbe! 

• Soha ne szállítson embereket a 
raklapmozgatóval! 

• Rakomány szállítása közben ügyeljen arra, 
hogy a raklapmozgató közelében ne 
tartózkodjon senki. Az raklapmozgató 
környezetében tartózkodó személyek 
tartsanak legalább 60 cm-es távolságot a 
készüléktől. 

• Ügyeljen arra, hogy a munkaterület 
megfelelően meg legyen világítva! 

 
 
2. A készülék áttekintése (1. ábra) 
 
1. Fogantyú 
2. Szabályozókar 
3. Vonórúd 
4. Hidraulikus egység 
5. Kormányozható görgők 
6. Emelővillák 
7. Teherhordó görgők (tandem) 
 
 
3. Szállítási terjedelem 
 
• Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki belőle 

óvatosan a raklapmozgatót. 
• Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a 

csomagolási és szállítási rögzítéseket (ha 
vannak ilyenek). 

• Ellenőrizze, hogy mellékelték-e a szállítási 
terjedelemben felsorolt valamennyi alkatrészt 
és részegységet. 

• Ellenőrizze, hogy találhatóak-e sérülések a 
készüléken és az alkatrészeken. 

• Amennyiben lehetséges, őrizze meg a 
csomagolást a garancia lejártáig. 

 
Figyelem! Veszély! 
A készülék és a csomagolás nem játék! 
TILOS a műanyag zacskókat, fóliákat és a 
kisebb darabokat gyermekek kezébe adni! 
Ezeket a gyermekek lenyelhetik. 
Fulladásveszély! 
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• Raklapmozgató 
• Vonórúd 
• Szorítóhüvely 
• Csapszeg 
• Kezelési útmutató 
 
 
4. Rendeltetésszerű használat 
 
A raklapmozgatót egyenes, sík talajon történő 
áruszállításra tervezték. Nyitott alsó résszel vagy 
keresztdeszkákkal gyártott raklapokat akkor is 
felemelhet és szállíthat vele, ha raklapok 
túlnyúlnak a terhelt kerekeken. 
A raklapmozgatóval szigorúan tilos embereket 
felemelni és szállítani! 
 
A készülék a -20 °C - +40 °C -os hőmérsékleti 
tartományban üzemeltethető. 
 
A raklapmozgatót kizárólag a rendeltetésének 
megfelelő célra használja! Bármilyen más, ettől 
eltérő használat nem rendeltetésszerű 
alkalmazásnak minősül. Az így keletkező 
károkért, illetve sérülésekért kizárólag a 
felhasználó/üzemeltető vonható felelősségre; a 
gyártót nem terheli semmilyen felelősség. 
 
 
5. Műszaki adatok 
 
Teljes magasság: ................................. 1210 mm 
Teljes hosszúság: ................................ 1500 mm 
Emelővilla hossza: ............................... 1150 mm 
Emelővilla magassága, min: ..................... 80 mm 
Emelővilla magassága, max: .................. 190 mm 
Egy emelővilla szélessége: .................... 153 mm 
Emelővillák teljes szélessége: ................ 540 mm 
Emelési magasság, max.: ...................... 110 mm 
Terhelhetőség: ....................................... 2500 kg 
Súly, kb.: .................................................... 62 kg 
Kormányozható görgő-Ø: ....................... 180 mm 
Teherhordó görgő-Ø: ............................... 80 mm 
 
 

6. Összeszerelés 
 
Figyelem! A hidraulikát egy csapszeg (M) 
biztosítja. Kizárólag akkor távolítsa el a 
csapszeget, ha az alábbi, összeszerelésre 
vonatkozó leírás így rendelkezik! Ha eltávolította 
a csapszeget, akkor tegye olyan helyre, hogy 
könnyen megtalálja. 
 
1. (1. ábra) Nyomja le teljesen a szabályozókart 

(2) a „Villák leengedése” állásba (lásd: 7. 
fejezet – A raklapmozgató használata). 

2. (2. ábra) Húzza át a vezérlőláncot (F) a 
vonórúd alsó részén található kivágáson. 

3. (3. ábra) Illessze a helyére a vonórudat, majd 
rögzítse úgy, hogy a csapszeget (B) a 
vonórúd tartójának furatába (C) tolja. 
Ügyeljen arra, hogy a szorítóhüvely vájata (E) 
és a csapszegben lévő furat (B) 
illeszkedjenek egymásra. 

4. (2. ábra) Húzza át a vezérlőláncot (F) a 
csapszegen (B) található furaton. A hidraulika 
csak így fog működni. 

5. (3. ábra) Akassza a beállító csavart (H) a 
hatlapfejű anyával (K) együtt a hidraulikus 
emelőbe (L). 

6. (3. ábra) Nyomja le enyhén a vonórudat (3); a 
hidraulika rögzítő csapszegét (M) így 
meglazíthatja és kiveheti. 

7. (4. ábra) Ellenőrizze, hogy a csapszegen 
található furat (B) egybeesik-e a vonórúd 
tartóján található vájattal (E). Üsse be egy 
kalapáccsal és a hidraulika rögzítő 
csapszegével (M) a szorítóhüvelyeket (A) a 
csapszegbe (B) mindkét oldalon. 

 
Figyelem! A raklapmozgatóra (utólag is) lehet 
lábféket szerelni. Ha lábféket szeretne 
szereltetni a raklapmozgatóra, kérjük, forduljon 
ügyfélszolgálatunkhoz. 
 
A lábfék használata: 
A görgőket úgy blokkolhatja, hogy a féket 
ütközésig jobbra tolja. A féket úgy engedheti ki, 
hogy ütközésig balra tolja. 
 

7. A raklapmozgató használata 
 
Figyelem! Tartsa be a biztonsági 
útmutatásokban (1. fejezet) leírtakat, és a 6. 
ábrán szemléltetett biztonsági előírásokat. A 
vonórúdon található egy matrica, amelyen a 
különböző kapcsolási fokozatok láthatóak (5. 
ábra). 
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1 = Leengedés (villák leengedése) 
2 = Szállítás (árumozgatás) 
3 = Emelés (villák felemelése) 
 
Mindig engedje le az emelővillákat, mielőtt 
leparkolja a raklapmozgatót. A raklapmozgatóval 
az alábbiakban leírt munkákat végezheti el. A 
szükséges beállításokat gyárilag elvégezték. 
 
7.1 Rakomány felemelése (1. ábra) 
Nyomja lefelé a szabályozókart (2) a „Villák 
felemelése” állásba. Mozgassa a vonórudat (3) 
többször fel- és lefelé: így felemelheti a terhet. 
 
7.2 Rakomány húzása (1. ábra) 
Húzza a szabályozókart (2) a középső, 
„Árumozgatás” állásba. A magasságot nem 
változtathatja meg ebben az állásban. 
 
7.3 Rakomány leengedése (1. ábra) 
Állítsa meg a raklapmozgatót, majd húzza fel a 
szabályozókart (2) teljesen, a „Villák 
leengedése” állásba: így leengedheti a terhet. 
Ha elengedi a szabályozókart (2), akkor az 
automatikusan visszatér a középső, 
„Árumozgatás” állásba. 
 
 
8. A hidraulikavezérlés beállítása 
 
Ha a raklapmozgató 7. pontban felsorolt funkciói 
nem működnek rendeltetésszerűen, akkor a 
hidraulikavezérlés beállítása nem megfelelő. 
Ilyen esetben újra be kell álltani a vezérlést. 
 
8.1 Az emelővillák felemelkednek 
„Árumozgatás” állásban 
(3. ábra) Forgassa el a beállító csavaron (H) lévő 
hatlapfejű anyát (K) az óramutató járásával 
megegyező irányba úgy, hogy az emelővillák ne 
emelkedjenek fel „Árumozgatás” állásban. 
 
8.2 Az emelővillák leereszkednek 
„Árumozgatás” állásban 
(3. ábra) Forgassa el a beállító csavaron (H) lévő 
hatlapfejű anyát (K) az óramutató járásával 
ellentétes irányba úgy, hogy az emelővillák ne 
ereszkedjenek le „Árumozgatás” állásban. 
 
8.3 Az emelővillák nem ereszkednek le a 
„Villák leeresztése” állásban 
(3. ábra) Forgassa el a beállító csavaron (H) lévő 
hatlapfejű anyát (K) az óramutató járásával 
megegyező irányba úgy, hogy az emelővillák a 
szabályozókar felhúzását követően 
leereszkedjenek. Végül ellenőrizze, hogy 

„Árumozgatás” állásban is rendeltetésszerűen 
működik-e a készülék: így bizonyosodhat meg 
arról, hogy az anya beállítása megfelelő-e. 
 
8.4 Az emelővillák nem emelkednek fel a 
„Villák felemelése” állásban 
(3. ábra) Forgassa el a beállító csavaron (H) lévő 
hatlapfejű anyát (K) az óramutató járásával 
ellentétes irányba úgy, hogy az emelővillák a 
szabályozókar „Villák felemelése” pozícióba 
történő állításakor felemelkedjenek. Végül 
ellenőrizze, hogy az „Árumozgatás” és a „Villák 
leengedése” állásokban is rendeltetésszerűen 
működik a készülék: így bizonyosodhat meg 
arról, hogy az anya beállítása megfelelő-e. 
 
 
9. Tisztítás, karbantartás és tartalék 

alkatrészek rendelése 
 
9.1 Tisztítás 
A készülék burkolatát enyhén megnedvesített 
textildarabbal tudja megtisztítani. 
 
9.2 Karbantartás 
A készülék hosszú élettartamának biztosítása 
érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy (a 
rendeltetésének) megfelelően működik-e a 
raklapmozgató. Szükség esetén javíttassa meg 
a készüléket. Azokat a karbantartási és javítási 
munkálatokat, amelyek nincsenek ebben az 
útmutatóban felsorolva és kifejezetten 
jóváhagyva, kizárólag az ügyfélszolgálat 
végezheti el. Ez különösen érvényes a 
kormányozható és teherhordó görgőkre. 
 
Ha a raklapmozgató nem működik megfelelően, 
akkor azonnal hagyja abba a használatát, és 
javíttassa meg egy szakemberrel. Kizárólag 
eredeti tartalék alkatrészt használjon a 
javításhoz! Legalább évente (szükség esetén 
többször) ellenőriztesse a raklapmozgatót egy 
szakemberrel.  
 
Javítás és karbantartás után ellenőrizze, hogy 
minden biztonsági berendezés és részegység a 
helyén van-e, és azok kifogástalan állapotban 
vannak-e. Tárolja elzártan azokat az 
alkatrészeket, amelyek sérülést okozhatnak. 
Ügyeljen arra, hogy mások (különösen 
gyermekek) ne férhessenek hozzá ezekhez! 
Figyelem! A termékfelelősségi törvény 
értelmében nem vállalunk felelősséget azokért a 
károkért, amelyek a szakszerűtlen használat, 
illetve a nem eredeti, vagy általunk nem 
engedélyezett alkatrészek, és/vagy szerszámok 



7 

 

használata miatt következnek be. Nem vállalunk 
felelősséget a szakszerűtlen javításból eredő 
károkért sem. Ha a készülék meghibásodott, és 
meg kell javítani, akkor kérjük, forduljon 
ügyfélszolgálatunkhoz, vagy bízzon meg egy 
szakembert a javítással. Ugyanez vonatkozik 
tartozékokra és tartalék alkatrészekre. 
 
 
9.2.1 Hidraulika olaj utántöltése 
Félévente ellenőrizze a hidraulika olaj szintjét. 
Utántöltéshez vagy cseréhez kizárólag HLP 46-
os viszkozitású hidraulika olajat használjon (-20 
°C - +40 °C). Kb. 0,4 litert tölthet a 
raklapmozgatóba. 
 
Figyelem! Ha a karbantartási munkálatok során 
kifolyik az olaj a raklapmozgatóból, akkor nagy 
nedvszívóképességű anyaggal (pl. forgáccsal 
vagy egy száraz ronggyal) itassa fel azt. Így 
csökkentheti a 
környezetterhelés/környezetszennyezés 
mértékét. Gondoskodjon a környezet 
védelméről: az elszennyeződött karbantartási 
segéd- és kellékanyagokat mindig egy erre a 
célra alkalmas gyűjtőállomáson adja le. 
 
1. Engedje le teljesen az emelővillákat. 
2. Vegye ki az olajbetöltő csavart és az 

olajtartály tömítését. 
3. Töltse fel a tartályt olajjal, egészen a menetig. 
4. Helyezze vissza az olajbetöltő csavart és a 

tömítést a tartályra. 
5. Légtelenítse a hidraulikus rendszert a 

vonórúd többszöri fel/le mozgatásával. 
 
9.3 A hidraulikus egység légtelenítése 
Ha az emelővillák nem emelkednek fel, állítsa a 
szabályozókart a „Villák leengedése” állásba, 
majd mozgassa a vonórudat többször fel és le. 
 
9.4 Mozgó alkatrészek kenése 
Rendszeresen olajozza és zsírozza meg a 
forgó/mozgó alkatrészeket. 
 
9.5 Tartalék alkatrészek rendelése 
Tartalék alkatrészek rendelésekor a következő 
adatokat adja meg: 
• A készülék típusa 
• Az eszköz cikkszáma (Cikksz.) 
• Az eszköz azonosító száma (A.sz.) 
• A szükséges tartalék alkatrész azonosító 

száma 
Aktuális árak, információk: www.isc-gmbh.info 
 

10. Tárolás 
 
Ha a raklapmozgatót huzamosabb ideig nem 
használja, akkor alaposan megtisztítva, 
beolajozva/zsírozva és letakarva tárolja egy 
sötét, száraz, fagymentes, gyermekek által 
hozzá nem férhető helyen. Optimális tárolási 
hőmérséklet: +5 ˚C és +30 ˚C között. 
 
 
11. Hulladékkezelés, újrahasznosítás 
 
A készülék csomagolása a szállítási sérülések 
kiküszöbölésére szolgál. A csomagolás anyaga 
nyersanyag, így az újrafelhasználható, vagy 
újrahasznosítható. Az eszköz és tartozékai 
többféle anyagból, pl. fémből és műanyagból 
készültek. A hibás részegységeket helyezze a 
veszélyes hulladékba. További felvilágosítást a 
szaküzletben, vagy a helyi önkormányzatnál 
kérhet. 
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12. Hibaelhárítási útmutató 
 
Ha a készüléket rendeltetésszerűen használja, akkor nem szabad meghibásodnia. Ha a készülék nem 
működik megfelelően, kérjük, hogy az ügyfélszolgálat értesítése előtt ellenőrizze a következőket. 
 

Hibajelenség Lehetséges ok Hibaelhárítás 
Az emelővillák nem 
emelkednek fel a 
maximális magasságig 

Túl kevés a hidraulika olaj Töltsön után hidraulika olajat a 
raklapmozgatóba 

Az emelővillák 
egyáltalán nem 
emelkednek fel 

Nincs hidraulika olaj a rendszerben 
 
 
A hidraulika olaj elszennyeződött 
 
Az anya (K) beállítása nem 
megfelelő (túl magas) 
 
Levegős a hidraulikus egység 

Töltsön hidraulika olajat a 
raklapmozgatóba 
 
Cserélje le a hidraulika olajat 
 
Állítsa be az anyát (K) (lásd: 8. fejezet) 
 
 
Légtelenítse a hidraulikus egységet 
(lásd: 9. fejezet) 

Az emelővillák nem 
ereszkednek le 

A dugattyúrúd vagy a szivattyúház 
a túlterhelés vagy az egyenetlen 
súlyelosztás következtében 
megsérült 
 
A dugattyú nem mozdul 
 
Nem jól állította be az anyát (K) 

Cseréltesse ki a dugattyúrudat, illetve a 
szivattyúházat* 
 
 
 
Cseréltesse ki a dugattyút* 
 
Állítsa be az anyát (K) (lásd: 8. fejezet) 

Nem megfelelő a 
tömítés  

A tömítések elkoptak vagy 
megsérültek 
 
A hidraulikus egység 
meghibásodott 

Cseréltesse ki a tömítéseket* 
 
 
Cseréltesse ki a hidraulikus egységet* 

Az emelővillák 
leereszkednek anélkül, 
hogy a leeresztő szelep 
működésbe lépne 

A hidraulika olaj elszennyeződött 
 
A hidraulikus egység 
meghibásodott 
 
Levegős a hidraulikus egység 
 
 
A tömítések elkoptak vagy 
megsérültek 
 
Nem jól állította be az anyát (K) 

Cserélje le a hidraulika olajat 
 
Cseréltesse ki a hidraulikus egységet* 
 
 
Légtelenítse a hidraulikus egységet 
(lásd: 9. fejezet) 
 
Cseréltesse ki a tömítéseket* 
 
 
Állítsa be az anyát (K) (lásd: 8. fejezet) 

 
 
Figyelem! 
* Ezeket a munkálatokat kizárólag szakember végezheti el. 
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A dokumentáció vagy a termékkel kapcsolatos anyagok utánnyomása vagy sokszorosítása 
kizárólag az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével lehetséges. 
 
 
Műszaki változtatások joga fenntartva! 
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