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UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji oparte są na danych dostępnych w chwili drukowania. Producent zastrzega 

sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji produktu bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli zmiany te nie wpływają negatywnie na 

właściwości konsumenckie i jakość produktu. 
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1. Opis i działanie 

1.1 Przeznaczenie urządzenia 

Elektryczny wózek hydrauliczny EPT15 zasilany od baterii, jest przeznaczony do przemieszczenia i podnoszenia/opuszczania palet i 
ładunków oraz do ich transportu na krótkie odległości, są szeroko stosowane w warsztatach, na magazynach, stacjach kolejowych i dokach, 

będąc wspaniałym narzędziem do zwiększenia wydajności i zmniejszenia intensywności pracy. 
Elektryczny wózek hydrauliczny do transportu ładunków na paletach ma być wykorzystywany na stabilnej twardej powierzchni w 

temperaturze otoczenia od +5 ~ +40 ℃. Wózek do przemieszczania towarów na paletach zapewnia płynne i bezpieczne podnoszenie, jest 
łatwy w eksploatacji, a jakość jego wykonania zapewnia niezawodność pracy. 

Wytyczne dotyczące prawidłowego wykorzystywania i eksploatacji wózków przemysłowych są dostarczane z wózkiem. Wytyczne te 
są częścią niniejszej Instrukcji obsługi i muszą być przestrzegane. Obowiązują przepisy krajowe są stosowane w pełnym zakresie.  

Wózek powinien być wykorzystywany, obsługiwany i konserwowany zgodnie z dostarczonymi wytycznymi. Wszelkie inne sposoby 
zastosowania mogą spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie wózka lub mienia. W szczególności należy unikać przeciążania wózka lub 
załadunku tylko z jednej strony wózka. Do określenia maksymalnego obciążenia wymagana jest tabliczka znamionowa przymocowana do 
wózka lub schemat umieszczenia obciążenia. Wózek przemysłowy nie należy używać w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem ani 
w obszarach o wysokim ryzyku korozji lub nadmiernego zapylenia. 

Odpowiedzialność właściciela  
W niniejszej Instrukcji obsługi „właściciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która używa wózek we własnym zakresie lub 

gdy wózek jest wykorzystywany w jej imieniu. W niektórych przypadkach (na przykład, w razie leasingu lub dzierżawy) właścicielem jest 
osoba, która zgodnie z obowiązującą umową między właścicielem a użytkownikiem wózka, wykonuje obowiązki operacyjne. 

Właściciel powinien zagwarantować, że wózek jest wykorzystywany wyłącznie w celach, do których został zaprojektowany i że 
wykluczone jest zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika i osób trzecich. Ponadto konieczne jest przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa, a także zasad eksploatacji, konserwacji i napraw. Właściciel powinien zagwarantować, że wszyscy operatorzy wózka 
przeczytali i zrozumieli niniejszą Instrukcję. 

W razie nieprzestrzegania Instrukcji z eksploatacji gwarancja może zostać anulowana. To samo dotyczy przypadków, w których 
operator lub osoby trzecie niewłaściwie wykorzystują wózek bez zezwolenia działu obsługi producenta. 

Montaż urządzeń dodatkowych  
Montaż lub instalacja urządzeń dodatkowych, które wpływają lub poprawiają charakterystyki wózka przemysłowego wymaga 

pisemnej zgody producenta. W niektórych przypadkach wymagana jest zgoda władz lokalnych, jednak zatwierdzenie wydane przez władze 
lokalne nie jest równoważne z zezwoleniem producenta. 

1.2 Podstawowe charakterystyki 

Model EPT15 

Napęd Elektryczny 

Rodzaj hamulca Elektromagnetyczny 

Udźwig (Q), t 1,5 

Środek obciążenia (С), mm 600 

Wysokość podnoszenia, mm 195 

Wysokość chwytu (h6), mm 85 

Długość wideł (L), mm 1150/1220 

Szerokość wideł (B), mm 550/685 

Prześwit (b7), mm 30 

Silnik  0.45KW DC 

Prędkość jazdy (z/bez obciążenia), km/godz. 3,5/4 

Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia), mm/sek.  32/55 

Prędkość opuszczania (z/bez obciążenia), mm/sek. 60/32 

Rodzaj baterii 20 Ah Lithium 

Napięcie/pojemność baterii 24 В/20 Ач 

Rozstaw osi (Y), mm 1197/1267 

Min. promień obrotu (w tym z uchwytem) (Wa), mm 1353/1426 

Minimalne przejście drogowe (paleta 800х1200) (W), mm 1687 

Minimalne przejście drogowe (paleta 1000х1200) (W), mm 1718 

Wymiary gabarytowe 

Długość całkowita (L1), mm 1552/1622 

Szerokość całkowita (b1), mm 550/685 

Wysokość (bez uchwytu) (b8), mm 520 

Wysokość całkowita (z uchwytem), mm 1276 

Koła 
Średnica kół tylnych (b2), mm 80 

Średnica kół przednich(b4), mm 130 

Waga, kg  

 

Data sprzedaży:                                    MP:                            Ilość:           szt 
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 Rysunek 1. 

2. Zastosowanie godne z przeznaczeniem 

2.1 Sposób zamontowania, przygotowanie i działanie 

Początek pracy 
• Jeśli wózek hydrauliczny został uszkodzony pod czas transportu, skontaktuj się z dostawcą i nie używaj go.  
• Smar i olej hydrauliczny są napełniane przed dostawą. 
• Jeśli w zestawie dostarcza się 2 akumulatory, akumulator jest w pełni naładowany. 
• Przed użyciem przeprowadź pełną kontrolę urządzenia. 

Eksploatacja 

• Wózek może być wykorzystywany tylko na twardej powierzchni, nie należy używać wózka na powierzchni śliskiej od oleju, aby 
uniknąć ślizgania. 
• Włącz, upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana, a następnie rozpocznij pracę. 
• Nie wolno używać wózka o niskim poziomie naładowania akumulatora, należy używać go po pełnym naładowaniu. 
Wykorzystywanie wózka z niewystarczającym napięciem może uszkodzić akumulator. Naładowuj i rozładowuj akumulator, gdy 
wózek przez dłuższy czas nie jest regularnie wykorzystywany (ponad 1 miesiąc).  
• Naciśnij przycisk podnoszenia, aby podnieść widły, który zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku podnoszenia. Naciśnij przycisk 
opuszczania, aby obniżyć widły, które zatrzymują się po zwolnieniu przycisku opuszczania. 
• Unikaj przybliżania się do ludzi podczas załadunku i rozładunku, a także zachowuj ostrożność, gdy ładunek jest zbyt wysoki lub 
zbyt ciężki. 
• Ściśle przestrzegać krzywej obciążenia, nie przeciążaj wózka, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych lub obrażeń. 
• Podczas przesuwania wideł w najniższej pozycji nie podnoś wideł i nie ruszaj się w tym samym czasie, zwalniaj podczas skręcania, 

jazdy w górę i w dół, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 
• Opuść widły w najniższą pozycję po pracy, nie wolno, aby wózek był zaparkowany na stoku z wyłączonym zasilaniem i użyj 
przełącznika kluczowego, aby wydłużyć żywotność baterii. 

Ładowarka 

• Ładowanie ma inne charakterystyki prądu stałego i niezwykle szybko działającą ochronę przeciwko przeciążeniu za pomocą 

automatycznej stabilizacji prądu w razie zmiany napięcia. 
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• Ładowarka pływakowa skutecznie zapobiega przeładowaniu, utrzymuje elektrolit czystym, przedłuża żywotność baterii. 

 

Naładowanie baterii 

• Podłącz ładowarkę do gniazda naładowania baterii, użyj ładowarki zewnętrznej, aby naładować baterię. 

• Zapewnij prawidłową wentylację, nie pal papierosów, ani nie używaj otwartego ognia podczas ładowania. 

• Odłącz zasilanie i wyjmij kabel ładowania po pełnym naładowaniu. 

• Wykonaj test pracy baterii po naładowaniu. 
 
 Przyciski funkcyjne na uchwycie 

Rysunek 2. 

2.2 Konserwacja 

Czynności konserwacyjne i kontrolne zawarte w niniejszym rozdziale należy przeprowadzać zgodnie z częstotliwością podaną w 
listach kontrolnych. 

Wszelkie modyfikacje wózka widłowego, w szczególności mechanizmów bezpieczeństwa, są zabronione. Prędkość jazdy lub pracy 

wózka nie może być w żadnym wypadku zmieniana. 
Dopuszcza się wykorzystywanie tylko oryginalnych części zamiennych, autoryzowanych przez Dział kontroli jakości. W celu 

bezpiecznej i niezawodnej pracy wózka widłowego należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zużyte części, oleje i paliwo 
należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Aby wymienić olej, skontaktuj się z odpowiednim 
działem producenta. 

Pracownicy obsługi technicznej 
Wózki widłowe powinny być obsługiwane i naprawiane wyłącznie przez przeszkolony personel producenta.  
Dział obsługi producenta dysponuje zespołem techników wyjazdowych specjalnie przeszkolonych do wykonywania takiego rodzaju 

zadań. Dlatego zalecamy zawarcie umowy serwisowej z lokalnym centrum serwisowym producenta. 
Elektryczny wózek hydrauliczny powinien być regularnie konserwowany i przeglądany, aby zapobiec awariom, zużyciu i możliwemu 

niejawnemu niebezpieczeństwu na skutek poważnych usterek. 
Akumulator jest źródłem energii wózka hydraulicznego i może zapewnić wystarczającą ilość energii elektrycznej zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami. Długotrwała żywotność akumulatora może utrzymywać odpowiednią wydajność sprzętu. 

Kontrola codzienna 
• Sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana (wskaźnik naładowania baterii). 
• Podnieś widły, aby sprawdzić, czy poziom oleju hydraulicznego w układzie hydraulicznym jest wystarczający, a w razie potrzeby 
dolej olej hydrauliczny YA-N32 lub równoważny. 

Kontrola cotygodniowa  
Użytkownicy wózków widłowych powinni poświęcać kilka minut tygodniowo na czyszczenie sprzętu, zwracając szczególną uwagę na 

usuwanie materiału, takiego jak jedwab, len i ścierek na kołach i osiach. 

Kontrola półroczna  
Sprawdzić stopień zużycia szczotki silnika pod kątem ścierania, w razie potrzeby wymienić szczotkę, aby zapewnić dobry kontakt. 

Wymiana oleju hydraulicznego  
Zaleca się wymianę oleju hydraulicznego po 1 miesiącu użytkowania (lub po ponad 200 godzinach pracy), nawet, jeśli olej 

hydrauliczny nie był wypracowany wskazaną liczbę godzin, należy go wymieniać raz w roku. 
Stosuj olej hydrauliczny YA-N32 lub równoważny. Napełniony olej musi być przefiltrowany i w wystarczającej ilości. Po 2–3-krotnym 

pełnym uwolnieniu powietrza z układu hydraulicznego, wózek może być używany w normalnym trybie. 
Jeśli widły nie osiągają wymaganej wysokości, należy dodać więcej oleju hydraulicznego. 

Konserwacja akumulatora w czasie przestoju 
Zaleca się przeprowadzenie regularnej konserwacji akumulatora niniejszego urządzenia elektrycznego, będącego w stanie przestoju. 

Przestrzegając następujących warunków ładowania akumulatora, można uniknąć awarii, związanych z usterkami akumulatora. 
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Rodzaj baterii Optymalny cykl ładowania Szacowany czas ładowania 

Akumulator litowy 1 raz na 3 miesięcy  
Standardowa ładowarka: 3 godziny 

Szybka ładowarka: 1 godzina 

2.3 Ogólne usterki i zasady ich usunięcia 

Opis usterki Przyczyna Usunięcie 

Wskaźnik naładowania baterii 
nie świeci się na przełączniku 
zasilania 

Uszkodzenie okablowania, słaby styk w 
przełączniku, zakłócenia zasilania 

Sprawdź okablowanie akumulatora, podłączenie 
zacisków, dokręć śruby na wszystkich złączach, 
sprawdź styki w przełączniku 

Nierównomierna prędkość 
podnoszenia i opuszczania 

Przedostawanie się powietrza do cylindra 
Usuń powietrze z cylindra, wykonując pełny cykl 
podnoszenia i opuszczania 2–3 razy 

Podnoszenie się nie wykonuje  

Za mało oleju hydraulicznego Dolej oleju hydraulicznego 

Niski poziom naładowania baterii Naładuj baterię 

Wycieki oleju hydraulicznego 
Przegląd i naprawa, wymiana uszczelek cylindra, 
dokręć śruby na połączeniach rurociągu 

Przeciążenie 
Nie wolno podnosić i opuszczać ładunki przekraczające 
nośność 

Nienormalny hałas systemu 
zasilania podczas podnoszenia 
i opuszczania 

Za mało oleju hydraulicznego lub 

zanieczyszczenie oleju hydraulicznego 

Dolej oleju hydraulicznego, wymień zanieczyszczony 

olej hydrauliczny na czysty  

Dźwięk silnika zadrapującego przesuniętą 
pokrywę  

Dokręć śruby mocujące 

Wilgotne środowisko  Wilgotność środowiska – 90% 

2.4 Transport i przechowywanie 

W pełni elektryczny hydrauliczny wózek EPT15 w celu transportu i przechowywania jest ustawiany poziomo, aby uniknąć przelewania 
się oleju. 

Podczas przechowywania wózek powinien znajdować się w czystym środowisku, a temperatura otoczenia nie może przekraczać 
40°С. Jeśli bateria przez dłuższy czas nie jest używana, należy ją w odpowiednim czasie naładowywać. 

2.5 Środki ostrożności  

• Należy przestrzegać harmonogramu konserwacji, kontrolować nasmarowanie i olej. 

• Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel jest uprawniony do serwisu, naprawy, regulacji i kontroli wózka widłowego. 
• Nie parkuj wózka na powierzchni pochyłej.  
• Unikaj warunków grożących pożarem i trzymaj w pobliżu sprzęt przeciwpożarowy. Nie należy używać otwartego płomienia 

do sprawdzania dźwigni, wycieku elektrolitu, płynów lub oleju. Do czyszczenia części nie należy używać otwartych palet z 

paliwem lub cieczami łatwopalnymi do czyszczenia komponentów. 

• Hamulce, układ sterowania, mechanizmy kontrolne, urządzenia zabezpieczające i ochronne muszą być regularnie 
sprawdzane i utrzymywane w stanie roboczym. 
• Tabliczki ze specyfikacjami technicznymi, wskazówkami o eksploatacji i konserwacji muszą być wykonane czytelnie. 
• Wszystkie części mechanizmów dźwigowych muszą być sprawdzane i utrzymywane w bezpiecznym stanie roboczym. 
• Wszystkie układy hydrauliczne muszą być regularnie sprawdzane i serwisowane zgodnie z przyjętą praktyką. Cylindry, 
zawory i inne podobne elementy podlegają sprawdzeniu, aby „odchylenie” nie rozwinęło się do stopnia, mogącego 
spowodować zagrożenie. 
• Wózek podnośnikowy należy utrzymywać w czystości, aby zminimalizować ryzyko pożaru i ułatwić wyszukiwanie luźnych i 
niezamocowanych części. 
• Klient lub użytkownik nie powinien wprowadzać zmian i dodatków, które mają wpływ na udźwig i bezpieczną eksploatację 

wózka, bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. Tabliczki i nalepki ze specyfikacjami technicznymi, instrukcjami obsługi i 
konserwacji muszą zostać odpowiednio zmienione. 
• Nie używaj wózka do transportu ludzi. 
• Operator musi nosić rękawice ochronne. 
• Nie dopuszczaj przeciążenia wózka.  

3. Zobowiązania gwarancyjne 

Urządzenia marki TOR, sprzedawane na terytorium Rosji i krajów Unii Celnej, w pełni odpowiada Przepisom Technicznym Unii Celnej 
PT UC 010/2011 „O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń”, o czym świadczą deklaracje zgodności.  

Produkty, dostarczane na rynki krajów Unii Europejskiej, spełniają wymagania jakościowe Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn 
i wyposażenia i posiada certyfikat CE.  

System zarządzania jakością TOR Industries kontroluje każdy etap produkcji bez względu na położenie geograficzne platformy. 
Większość naszych platform produkcyjnych odpowiadają standardowi ISO 9001:2008. 

Całą niezbędną dokumentację produktów można uzyskać po kontaktu z oddziałem lub przedstawicielem/ sprzedawcą w swoim 

regionie/kraju. 
Serwis gwarancyjny – to usuwanie (naprawa) usterek urządzeń w ramach wyznaczonego przez producenta okresu gwarancyjnego 

eksploatacji urządzeń i maszyn. Naprawa urządzeń odbywa się na terenie centrum serwisowego, dostawa sprzętu do centrum serwisowego 
i z powrotem przeprowadzana jest na koszt klienta. 

Usterka techniczna – to utrata funkcji jednostek, mechanizmów lub sprzętu w całości, którą można wykazać specjaliście 
centrum serwisowego (zwanemu dalej CS), zaistniała w wyniku awarii lub nieprawidłowego działania jakiejkolwiek jednostki, 
węzła lub okresowo powtarzających się usterek, co prowadzi do niemożności normalnej eksploatacji. 
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Wózek podnośnikowy jest przyjmowany do naprawy gwarancyjnej pod warunkiem, że właściciel posiada kartę serwisową z 
zaznaczoną datą i miejscem sprzedaży, a także danymi o przeprowadzonych wszystkich pracach konserwacyjnych, przewidzianych 
regulaminem. Zobowiązania gwarancyjne dotyczą wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, a także wszelkich usterek, które 
powstały z winy producenta. 

Części podlegające normalnemu zużyciu i części przeznaczone do rutynowej konserwacji nie są objęte gwarancją. 

Okres gwarancyjny nie jest okresem trwałości produktu, ale czasem, w którym użytkownik może sprawdzić jakość produktu w 
trakcie eksploatacji. 

3.1 Warunki gwarancji 

1. Organizacja sprzedająca gwarantuje sprawność, brak uszkodzeń mechanicznych i kompletność produktu w momencie sprzedaży. 
Jeżeli pod czas nabycia produktu, kupujący nie zgłosił roszczenia do kompletności, wyglądu zewnętrznemu, obecności uszkodzeń 
mechanicznych, wówczas takie roszczenia nie będą akceptowane. 

2. Okres gwarancyjny na urządzenie, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji, zgodnie z Instrukcją / Instrukcją obsługi i należytej 
konserwacji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy lub 1200 godzin pracy, co nastąpi wcześniej, o ile nie określono inaczej w Karcie Serwisowej, 
od daty sprzedaży, pod warunkiem przestrzegania przez kupującego wszystkich przepisów, określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. 
W okresie gwarancyjnym części ze stwierdzonymi wadami są wymieniane lub naprawiane przez firmę sprzedającego. Części, które zostały 
zużyte podczas pracy urządzenia są wymieniane na koszt firmy kupującego. 

3. Gwarancja obejmuje te usterki, które wystąpiły w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy lub 1200 godzin pracy, w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej, o ile w karcie serwisowej nie określono inaczej, od daty dostawy, gdy wózek jest eksploatowany w jedną zmianę (8 
godzin dziennie) z maksymalnym czasem ciągłej pracy S2max – nie więcej niż 60 minut, a w trybie S3 = 15% = max (1,5 minuty pracy - 
8,5 minut przerwy). W przypadku bardziej intensywnej pracy okres gwarancji lub czas muszą być proporcjonalnie zmniejszone! 

4. Gwarancja jest ważna pod warunkiem wypełnionej Karty Gwarancyjnej, Karty Serwisowej / Lista Serwisowego, dokumentów 
finansowych i pisemnej reklamacji. 

Formularz reklamacji i instrukcje o jego wniesieniu są udostępniane przez sprzedawcę na żądanie kupującego. 
5. Gwarancja nie obejmuje: 
• Części zamienne lub elementy uszkodzone podczas transportu, instalacji lub samodzielnej naprawy, w wyniku niewłaściwego 

użytkowania, przeciążenia, użycia nieoryginalnych części zamiennych, stosowania paliw i smarów niezalecanych przez producenta, w wyniku 
nieprzestrzegania wymagań lub błędnej interpretacji Instrukcji z eksploatacji / Instrukcji obsługi, które mogły spowodować lub zwiększyły 
uszkodzenie, jeśli zostało zmienione ustawienie, jeśli produkt był używany do celów, do których nie jest przeznaczony. 

• Drobne odchylenia, które nie wpływają na jakość, charakterystyki lub wydajność wózka podnośnikowego lub jego elementów (na 
przykład, nieco większy hałas, skrzypienie lub wibracje, charakteryzujące normalne działanie maszyn i systemów wózka podnośnikowego), 
nieznaczne (nie wpływające na normalne zużycie) wycieki oleju, płynów technicznych lub smarów poprzez uszczelki i dławiki.  

• Uszkodzenie w wyniku niekompletnej lub niewłaściwej konserwacji, na przykład zaniedbanie codziennych lub okresowych 
przeglądów i konserwacji (TO), znaczne przekroczenie pracy między rutynowymi konserwacjami (ponad 200 godzin pracy).  

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, wyrządzonych innemu urządzeniu, działającemu w wspólnie z tym sprzętem. 
6. Wózek podnośnikowy, przekazany do naprawy gwarancyjnej / rutynowej konserwacji powinien być czysty i mieć normalny wygląd. 

7. Okres naprawy gwarancyjnej zależy od stopnia uszkodzenia produktu. 
8. Organizacja handlowa ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji tylko w zakresie kwoty, zapłaconej 

przez kupującego za ten produkt. 
9. Właściciel produktu dostarcza go pod adres naprawy gwarancyjnej i z powrotem, we własnym zakresie i na własny koszt. 

 
3.2 Wyjątki od serwisu gwarancyjnego 

 
Roszczenia gwarancyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo odrzucone w przypadku, gdy wadliwe działanie, w związku z którym 

złożono reklamację, jest bezpośrednio związane z jedną z następujących okoliczności:  
1. W przypadku braku/utraty Karty Gwarancyjnej, Karty Serwisowej i dokumentów finansowych lub nieodpowiedniości lub braku 

numerów seryjnych i modeli urządzenia. 
2. Naruszenie zasad i warunków eksploatacji określonych w Instrukcji obsługi, w tym: 
- w warunkach temperaturowych, które nie odpowiadają zaznaczonym przez producenta (od -10С° do +45С°, jeżeli mechanizm nie 

był specjalnie zaprojektowany do innych warunków); 
- w atmosferze korozyjnej; 

- na pokryciach, które nie spełniają wymaganych standardów techniki; 
- na powierzchniach o stromości wzniesień, przekraczających dopuszczone; 
- podczas pracy z przeciążeniami przekraczającymi dopuszczalny rozmiar, zaznaczony w Instrukcji obsługi. 
3. Przegrzanie wózka podnośnikowego podczas pracy: gwarancja nie dotyczy komponentów, węzłów i zespołów, których 

temperatura podczas pracy przekroczyła +63C°.   
4. Naruszenie zasad eksploatacji akumulatora i ładowarki określonych w Instrukcji obsługi, w tym: 
- przeładowanie, niedoładowanie, nieprawidłowa regulacja poziomu elektrolitu, zamarznięcie lub przegrzanie akumulatora; 
- elektrolit o czarnym kolorze wewnątrz akumulatora;  
- gęstość elektrolitu poniżej 1,13 g/cm3 (300°C) lub powyżej 1,35 g/cm3; 
- głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora jest mniejsze niż 1,7 V na ogniwo (dla akumulatorów 12 

V, mniej niż 10 V). 
Awaria akumulatora z powodu głębokiego rozładowania nie jest powodem do wymiany akumulatora i służy podstawą do 
cofnięcia gwarancji. Naładowanie rozładowanych baterii dokonywane jest przez kupującego! 

- naruszenie temperaturowych reżimów eksploatacji, ładowania i przechowywania baterii, 
- akumulator i/lub ładowarka mają uszkodzenia mechaniczne, ślady otwarcia, 

- uszkodzenie akumulatora z powodu wad wyposażenia elektrycznego lub instalacji dodatkowych odbiorników energii elektrycznej, 
nieprzewidzianych przez producenta. 

5. Usterki zostały spowodowane nieodpowiedniością parametrów sieci zasilających do standardów państwowych Federacji Rosyjskiej 
oraz warunków technicznych ustalonych przez producenta urządzenia. 

6. Wykorzystywania urządzenie niezgodnie z przeznaczeniem.  
7. W przypadku uszkodzeń charakterystycznych dla naruszenia zasad instalacji i eksploatacji, transportu, wszelkich modyfikacji lub 

zmian konstrukcyjnych. 
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8. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (wiórów, wgnieceń, pęknięć itp.) na obudowie lub innej części urządzenia, wskazujących 
o zderzeniu. 

9. W razie występowania śladów przedostawania się do środka obcych substancji, płynów, przedmiotów, gryzoni i owadów. 
10. W razie występowania śladów obsługiwania urządzenia i naprawy lub otwarcia sprzętu przez osoby nieupoważnione (naruszenie 

zamknięć gwarancyjnych, śrub mocujących, nalepek firmowych z numerem seryjnym lub datą) wewnątrz urządzenia, wymiany części i 

komponentów itp. 
11. W razie wykorzystywania z zakupionym sprzętem niestandardowych części zamiennych, ładowarek, baterii itp. lub materiałów i 

komponentów, które nie zostały przetestowane pod kątem kompatybilności ze sprzętem. 
12. W obecności uszkodzeń, spowodowanych warunkami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi i podobnymi przyczynami.  
13. Uszkodzenia, spowodowane czynnościami (bezczynnością) osób trzecich, a także spowodowane przez nabywcę (użytkownika) 

samego sprzętu. 
14. Na szybkozużywające się materiały eksploatacyjnych (rolki widłowe, koła jezdne, koła napędowe, filtry, korki, opony, tarczy 

hamulcowe, żarówki, bezpieczniki itp.) 
15. W przypadku pracy z urządzeniem operatora, które nie zna Instrukcji obsługi / Instrukcji z eksploatacji.  
16. Na sprzęt w przypadku nieprzestrzegania częstotliwości i zasad konserwacji. 
17. Niedociągnięcia wykryte przez kupującego, a roszczenie zostało zgłoszone po upływie okresu gwarancyjnego. 
 

UWAGA: Gwarancja nie obejmuje sprzętu, który nie ma wzmianek w paszporcie lub karcie serwisowej o dacie i miejscu 
sprzedaży, przygotowaniu przed sprzedażą i przejścia wszystkich rutynowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych 
regulaminem.  
 

Obsługa gwarancyjna jest wykonywana przez organizację wykonującą okresową rutynową konserwację mechanizmu. Dostawa 
sprzętu objętego gwarancją do centrum serwisowego odbywa się na koszt właściciela. 

W razie kontaktu z serwisem, właściciel zobowiązany jest do okazania Karty Gwarancyjnej, Karty Serwisowej, dokumentów 
finansowych oraz wniosku reklamacyjnego. Numer seryjny i model sprzętu przekazanego do naprawy muszą być zgodne z podanymi w 
Karcie Gwarancyjnej. 

GWARANCJAROZSZERZONA! 
Niniejsze urządzenie może zostać objęte (Elektryczny samobieżny wózek podnośnikowy CDDR15) może być objęte gwarancją 

przedłużoną o 1 (jeden) rok. 
W tym celu zarejestruj urządzenie w ciągu 60 dni od daty nabycia na oficjalnej stronie Grupy Firm TOR INDUSTRIES www.tor-

industries.com(rozdział „Serwis”) i zamów obsługę gwarancyjną wydłużoną na okres do 1 (jednego) roku.  
Potwierdzeniem udzielenia przedłużonej gwarancji jest Karta Gwarancyjna. 
Karta Gwarancyjna jest ważna tylko pod warunkiem okazania dokumentu nabycia.  

Wykaz części podlegających ograniczonemu okresowi gwarancyjnemu. 

UWAGA! Poniższe elementy nie są objęte gwarancją rozszerzoną. 

Elementy Okres gwarancyjny 
Zawór i dławiki przepustowe 6 miesięcy 

Koła i łożyska Brak gwarancji 
Akumulator i ładowarka 6 miesięcy 

Układ hamulcowy 6 miesięcy 
Elementy sterownicze 1 rok 

 

Informacje w tym rozdziale są ważne w dniu sporządzenia niniejszej instrukcji.  
Aktualne informacje o obowiązujących zasadach obsługi gwarancyjnej jest dostępna na stronie Grupy Firm TOR INDUSTRIES 
www.tor-industries.com(rozdział „Serwis”). 
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KARTA SERWISOWA 
DANE PASZPORTOWE 

   
          

 

MODEL: 
   

 

              
NUMER SERYJNY: 

   
 

              
NOŚNOŚĆ: 

   kg    
 

              
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 

   mm    
 

              
PARAMETRY AKUMULATORA: 

   
V 

  
Ah TYP   

 

              
WYMIARY WIDEŁ: 

   
Х 

    
 

              
ROK PRODUKCJI: 

        
 

              
DATA SPRZEDAŻY: 

   
/ 

  
/   

 

              
OKRES GWARANCYJNY: 

   
 

   
          

 

DANE SPRZEDAWCY: 

              

FIRMA: 
   

 

              
ADRES: 

   
 

              
KONTAKT: 

 
TEL: 

 

   
          

 

ADNOTACJE SERWISOWE 

   
          

 

М.P. Niniejszym poświadczamy wykonanie wszystkich operacji kontrolnych i testów. 
Sprzęt jest kompletny, sprawny i gotowy do pracy. 

 

 

 

 

DATA   
 

    
          

 

WZMIANKI O PRZEPROWADZENIU KONSERWACJI I NAPRAWY 

   
          

 

Harmonogram PТ-3 
Cokwartalnie (300 motogodzin)             

 

              
Harmonogram PТ-6 Każde pół 
roku (600 motogodzin)             

 

              
Harmonogram PТ-12  
Corocznie (1200 motogodzin)             

 

              
Naprawa gwarancyjna 
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Naprawa rutynowa 

            
 

   
          

 

Data przeprowadzenia PT 
            

 

Wykonał 
            

 

Nabywca został poinformowany o zasadach bezpieczeństwa i działania produktu, jak również o warunkach serwisu gwarancyjnego. 
Kupujący otrzymał Instrukcję (paszport) w języku polskim. Sprzęt (urządzenie) został odebrany przeze mnie w dobrym stanie, 
kompletny, bez widocznych uszkodzeń, nie mam zastrzeżeń jakościowych. 
 

Nabywca       
      M.P.    

 

   
          

 

   
          

 

   
          

 

 
 

 

 

 

Schematy złożeniowe  
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 Schemat 1. Uchwyt 

 

 
 

Numer Artykuł  Nazwa Liczba 

1 30201001 Handle body (Obudowa uchwytu) 1 

2 30201002 Controlboxassy (Zespół jednostki sterującej) 1 

3 30202001 Limit washer (Podkładka ograniczająca) 1 

4 21402003 Self-lubricating bearing (Łożysko samosmarujące) 2 

5 20901001 Spring pin (Sworzeń sprężynowy) 2 

6 30202011 Handle mounting shaft (Wałek uchwytu) 1 

7 30201013 Handle assembly (Zespół uchwytu) 1 
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 Schemat 2. Zespół jednostki sterującej. 

 

Numer Artykuł  Nazwa Liczba 

1 30202004 Emergency reverse button (Awaryjny przycisk jazdy wstecznej) 1 

2 30202005 Spring (Sprężyna) 1 

3 10301010 Inching switch (Przełącznik impulsowy) 4 

4 30202002 Bottom cover (Pokrywa dolna) 1 

5 20101402 Screw (Śruba) 4 

6 20101401 Screw (Śruba) 2 

7 10301012 Acceleration assembly (Zestaw przyspieszacza) 1 

8 30202008 Innerspacercolumn (Wewnętrzna kolumna dystansowa) 2 

9 30202007 Outerspacercolumn (Zewnętrzna kolumna dystansowa) 2 

10 30202009 Control knob (Głowica sterowania) 2 

1 1 20101301 Screw (Śruba) 2 

12 20301002 Screw (Śruba) 4 

13 10301011 Monitor (Monitor) 1 

14 30202003 Controlboxcover (Pokrywa bloku sterowniczego) 1 

15 30202006 Sticky beard (Lepka listwa) 1 
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 Schemat 3.Układ napędu. 

 

 

Numer Artykuł  Nazwa Liczba 

1 30202012 Hydraulic axle (Oś hydrauliczna) 1 

2 30202013 Spring cover (Obudowa sprężyny) 1 

3 30202014 Spring (Sprężyna) 1 

4 30202010 Handle support(Mocowanie uchwytu) 1 

5 20101801 Screw (Śruba) 4 

6 20601001 Washer (Podkładka) 4 

7 20102601 Screw (Śruba) 2 

8 10301014 Proximity switch (Wyłącznik bezkontaktowy) 1 

9 20101302 Screw (Śruba) 2 

10 20402002 Nut (Nakrętka) 2 

11 30402041 Switch base (Podstawa przełącznika) 1 
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 Schemat 4. Zestaw napędowy. 

 
 

 

Numer Artykuł  Nazwa Liczba 
1 20503001 Bearing (Łożysko) 1 

2 30102006 Connecting frame (Rama łącząca) 1 

3 20901002 Spring pin (Sworzeń sprężynowy) 2 

4 20501002 Bearing (Łożysko) 1 

5 30102007 Axle (Oś) 2 

6 20102501 Screw (Śruba) 8 

7 30102004 Right cover (Prawa pokrywa) 1 

8 30102012 Connecting post (Podpora łącząca) 3 

9 20103501 Screw (Śruba) 3 

10 20102401 Screw (Śruba) 2 

11 10301004 Controller (Sterownik) 1 

12 30202013 Mounting plate (Płyta montażowa) 1 

13 30101003 Motorassembly (Zestaw silnika) 1 

14 20102601 Screw (Винт) 4 

15 30102003 Cover plate (Накладная пластина) 1 

16 20302003 Screw (Śruba) 2 

17 10301001 Buzzer (Sygnalizator dźwiękowy) 1 

18 30102009 Plate (Płyta) 1 
19 30102002 Driving wheel support (Podpora koła napędowego) 1 
20 30102015 Driving wheel (Koło napędowe) 1 
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Schemat 4.Zestaw napędowy 

Numer Artykuł  Nazwa Liczba  
21 30202016 Axle (Oś) 1 

22 20501001 Bearing (Łożysko) 2 

23 30102083 Cover plate (Pokrywa) 1 

24 20601002 Washer (Podkładka) 4 

25 20101602 Screw (Śruba) 4 

26 30102092 Sprocket (Koło zębate) 1 

27 21301001 Chain (Łańcuch) 1 

28 30102010 Washer (Podkładka) 1 

29 20101601 Screw (Śruba) 1 

30 30102005 Leftcoverplate (Lewa podkładka) 1 

31 30102085 Connecting post 3 (Podpora łącząca 3) 2 

32 30102084 Connecting post 2 (Podpora łącząca 2) 1 

33 30202011 Key (Klucz) 1 

34 30202014 Key (Klucz) 1 

35 20101803 Screw (Śruba) 3 

36 20701001 Washer (Podkłądka) 3 

37 30101024 Drive assemble (Zestaw napędowy) 1 

38 30101027 Brakeassy (Zestaw hamulcowy) 1 

39 30101028 Motor (Silnik) 1 

40 30102111 Anti-noisepad (Uszczelka przeciwhałasowa) 6 

 

 Schemat 5. Zestaw układu hydraulicznego. 

Numer Artykuł Nazwa Liczba 

1 30202024 Pistonrodfixedshaft (Stały wał pręta tłoczyska) 1 

2 21001003 Self-lubricating bearing (Łożysko samosmarujące) 1 

3 30201011 Cylinder assembly (Cylinder w zestawie) 1 

4 20101801 Screw (Śruba) 4 

5 20601001 Washer (Podkłądka) 4 

6 30202035 Clip (Zacisk) 1 

7 20101604 Screw (Śruba) 2 

8 21101006 O-ring (Pierścień uszczelniający) 2 
9 30202023 Washer (Podkładka) 2 

10 30202022 Hose connector (Złącze wężowe) 2 
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Schemat 5. Zestaw układu hydraulicznego 

Numer Artykuł Nazwa Liczba 

11 30201014 Hydronicstation (Stacja hydrauliczna) 1 

12 30202027 Screw (Śruba) 4 

13 20601002 Washer (Podkładka) 4 

14 20101601 Screw (Śruba) 4 

15 30202021 High pressure hose (Wąż wysokociśnieniowy) 1 

16 20101403 Screw (Śruba) 4 

17 20701003 Washer (Podkładka) 4 

18 20601003 Washer (Podkładka) 4 

19 10301013 Contactor (Złącze 1 

20 30202034 Contactor bracket (Wspornik złącza) 1 

21 20402001 Nut (Nakrętka) 2 

22 20102602 Screw (Śruba) 2 

23 30202036 Tank block (Blok zbiornika) 1 

 Schemat 6. Cylinder. 

 

Numer Artykuł  Nazwa Liczba  

1 21201003 Dust ring (Pierścień przeciwpyłowy) 1 

2 21102003 Seal washer (Pierścień uszczelniający) 1 

3 30202046 Guide belt (Pas prowadzący) 1 

4 30202049 Pistonrod (Trzon tłokowy) 1 

5 21101008 O-ring (Pierścień uszczelniający) 1 

6 30202047 Guide belt (Pas prowadzący) 1 

7 30201030 Cylinder assembly (Zespół cylindru) 1 

8 30101804 Screw (Śruba) 1 

9 21103003 Washer (Podkładka) 1 

10 30202048 Guide sleeve (Tuleja prowadząca) 1 

11 21501001 Retreating pad (Zakładka pochyła) 1 

12 20404001 Round nut (Okrągła nakrętka) 1 
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 Schemat 7. Kadłub. 

 
Numer 
детали 

Artykuł Nazwa Liczba 

1 30201003 Frame 550*1150 (Rama) 1 

2 20103501 Screw (Śruba) 2 

3 30102023 Decorative board (Listwa dekoracyjna) 1 

4 10301003 Battery (20AhLi) (Akumulator) 1 

5 30102022 Block (Blok) 1 

6 10301002 Emergency switch (Przełącznik awaryjny) 1 

7 
30102021 Long axle 550 (Długa oś 550) 1 
30102031 Long axle 685 (Długa oś685) 1 

8 21401001 Bearing (Łożysko) 2 

9 
30101016 A bracket arm 550 (Wspornik 550) 1 
30101017 A bracket arm 685 (Wspornik 685) 1 

10 20802002 Ring (Pierścień) 2 

11 21401002 Bearing  (Łożysko) 4 

12 30102024 Axle (Oś) 2 

13 20801001 Ring (Pierścień) 4 

14 30102059 Joint (Złącze) 2 

15 20403001 Nut (Nakrętka) 2 

16 30101014 Connecting rod 1150 (Podpora łącząca 1150) 2 

 30101015 Connecting rod 1220 (Podpora łącząca1220) 2 

17 20901004 Spring pin (Sworzeń sprężynowy) 2 

18 30102058 Axle (Oś) 2 

19 21402002 Bearing (Łożysko) 4 

20 30102025 Axle (Oś) 2 

21 20901002 Spring pin (Sworzeń sprężynowy) 2 

22 10301008 Emergencycover (Pokrywa wyłącznika awaryjnego) 1 

23 20104801 Screw (Śruba) 1 

24 

30202040 
30202041 
30202042 

Cover plate 
Cover plate (Nakładka) 

Cover plate 

1 
1 
1 
 

25 20102501 Screw (Śruba) 3 
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Schemat 8. Koła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 8.1       Schemat 8.2 

 Schemat 8.1  

Numer Artykuł Nazwa Liczba  
1 30102057 Wheelfork(Widelec koła) 2  
2 21402001 Self-lubrication bearing (Łożysko samosmarujące) 4  
3 30102027 Splint (Zawleczka) 4  
4 20501001 Bearing (Łożysko) 8  
5 30102029 Double loading wheel (Koło podwójnego obciążenia) 4   
6 30102028 Axle (Oś) 4  
7 20901003 Spring pin (Sworzeń sprężynowy) 8  
8 30101025 Double loading wheel assy (Zestaw koła podwójnego obciążenia) 2  

 

Schemat 8.2  

Numer Artykuł Nazwa Liczba 
1 30102057 Wheel fork (Widelec koła) 2 

2 30102082 Washer (Podkładka) 4 

3 20901003 Spring pin(Sworzeń sprężynowy) 2 

4 30102080 Axle(Oś) 2 

5 20501001 Bearing (Łożysko) 4 

6 30102081 Single loading wheel (Koło pojedyńczego obciążenia) 2 

7 30101026 Singleloadingwheelassy (Zestaw koła pojedyńczego obciążenia) 2 
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 Schemat 9. Ładowarka. 

 

Numer Artykuł Nazwa Liczba 

1 
10301005 Charger 220 V (Ładowarka 220 V) 1 
10301006 Charger 110 V (Ładowarka 110 V) 1 

2 

10302002 Plug (Europeanstandard) (Standardowa wtyczka europejska) 1 

10302003 
Plug (Australian standard, nation standard) 

(Standardowa wtyczka austriacka) 
1 

10302001 Plug (Americanstandard) (Standardowa wtyczka amerykańska) 1 
10302004 Plug (Britishstandard) (Standardowa wtyczka brytyjska) 1 
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Wzmianki o okresowych przeglądach i naprawach. 

Data Dane o przeprowadzonych przeglądach i naprawach produktu Podpis osoby odpowiedzialnej 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


