
MONTAGE- EN  
BEDIENINGSHANDLEIDING

Elektrische pallettruck
HWE1500 / HWE2000

Lees deze handleiding voordat u de heftruck gebruikt en volg de instructies die erin staan!
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ALGEMEEN

VOORWOORD

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe elektrische pallettruck HWE1500 of HWE2000. De gebruiksvriendelijke 
pallettruck is gemaakt van hoogwaardige materialen, speciaal ontworpen voor langdurig en betrouwbaar gebruik. Voor uw 
eigen veiligheid en voor de juiste werking van de heftruck dient u deze gebruiksaanwijzing te lezen en op te volgen voordat 
u de heftruck in gebruik neemt.

Het is het beste om deze handleiding op een veilige plaats te bewaren. Controleer de heftruck op schade tijdens het 
transport. Beschadigde elektrische pallettrucks mogen niet worden gebruikt.

De pallettruck wordt gebruikt voor het elektrisch heffen en neerlaten en voor het transporteren van goederen. Onjuiste 
behandeling kan leiden tot letsel of schade aan de machine. De bestuurder/gebruiker moet ervoor zorgen dat de elektrische 
pallettruck op de juiste manier wordt gebruikt en dat deze alleen door getrainde en geautoriseerde personen wordt 
gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

• Lees voor gebruik altijd de waarschuwingsborden op de heftruck en de instructies in deze handleiding.
• Bedien de heftruck niet, tenzij u er mee vertrouwd bent en hiervoor getraind bent. 
• Gebruik de heftruck niet tenzij u hebt gecontroleerd of deze in perfecte staat is. Let vooral op de wielen, de helmstok, het 

chassis, de besturingseenheid, de accu, enz.
• Niet gebruiken op zeer vuile vloeren of in een explosieve omgeving.
• Alleen te gebruiken op een vlakke ondergrond. Werk niet op hellingen.
• Vervoer geen mensen op de vorken.
• Draag handschoenen bij gebruik.
• Bij het transporteren/heffen van goederen moeten alle personen een veiligheidsafstand van 600 mm aanhouden.
• Verdeel het gewicht van de goederen altijd gelijkmatig over beide vorken. Gebruik nooit slechts één vork. Het zwaartepunt 

van de goederen moet in het midden van de twee vorken liggen.
• Let op de goederen tijdens het transport. Als de goederen onstabiel worden en dreigen te vallen/kantelen, stop dan 

onmiddellijk met de noodstopknop.
• Belast de maximale capaciteit niet.
• De bediening moet worden uitgevoerd met minimaal 50 lux verlichting.
• Geschikt voor binnengebruik bij een kamertemperatuur tussen -10°C en + 40°C
• Voer de onderhoudswerkzaamheden uit volgens de reguliere inspectie.
• De batterij moet worden opgeladen op een droge en geventileerde plaats en uit de buurt van open vuur.
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Model HWE1500 HWE2000
Belastingscapaciteit kg 1500 2000
Gewicht incl. batterij mm 138 145
Hartafstand van de lading (C) mm 600 600
Vorklengte (L) mm 1150 1150
Enkele vorkbreedte (e) mm 150 150
Totale vorkbreedte (b5) mm 550 550
Vorklengte tot voorwiel (x) mm 944 944
Hefhoogte (h3) mm 200 200
Verlaagde vorkhoogte (h13) mm 85 85
Wielbasis (y) mm 1184 1184

Gangbreedte voor pallets 1000x1200 
kruislings (tak)

mm 1760 1760

Gangbreedte voor pallets 800x1200 in leng-
terichting (vertakking)

mm 1810 1810

Draaicirkel (Wa) mm 1355 1355
Wielmaat voor, aantal mm Ø80 x 60 Ø80 x 60
Wielmaat, achterwiel, aantal mm Ø210 x 70 Ø210 x 70
Materiaal wiel PU PU
Totale lengte (L1) mm 1543 1543
Totale breedte (b1) mm 550 550
Lengte aandrijfeenheid (L2) mm 393 393
Batterijspanning V/Ah 24/28 48/20
Gewicht van de batterij (+-5%) kg 6,8 7,5
Takelmotor kW 0,8 0,8
Aandrijfmotor KW 0,75 0,75
Rijsnelheid (laden/lossen) Km/h 4,2 / 4,5 4,2 / 4,5
Remmen Elektromagnetisch Elektromagnetisch
Volume dB <- 70 <- 70

TECHNISCHE GEGEVENS
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN WAARSCHUWINGSBORDEN

A  Voor lasthaak
B  Waarschuwingen: - Geen rijden op vorkheftrucks 
C  Opmerking: Lees en volg de instructies 
D  Naambordje
E  Noodstopschakelaar
F  Veiligheidsschakelaar/buikschakelaar

De heftruck heeft een noodstopschakelaar (2/E) die alle 
hef-, val- en rijfuncties stopt en de elektromagnetische rem 
uitschakelt. 
Trek de schakelaar er na het activeren van deze functie weer uit.
Steek de sleutel (14) erin en draai deze met de klok mee. Voor 
de veiligheid en ter voorkoming van onbevoegd gebruik moet de 
sleutel tegen de wijzers van de klok in worden gedraaid. 
draaide zich om en trok zich terug.
De instructies op de veiligheidsetiketten moeten worden 
opgevolgd. Vervang beschadigde of ontbrekende 
veiligheidsstickers onmiddellijk.

Nr. Name Nr. Name
1 Handvatindeling 8 Versneller (vlinderschakelaar)
2 Noodstopknop 9 Hefknop
3 Lithium-ionenbatterij 10 Veiligheidsschakelaar (buikschakelaar)
4 Actuatorhuisvesting 11 Hoorn
5 Aandrijfwiel 12 Versneller (vlinderschakelaar)
6 Tandemwiel 13 Batterij-indicator
7 Verlagingsknop 14 Sleutelschakelaar

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 
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DAGELIJKSE INSPECTIE EN ONDERHOUD

Controleer de heftruck dagelijks voor gebruik en let daarbij vooral op de wielen en assen. Vreemde voorwerpen zoals 
doeken, enz. kunnen de wielen of de vork blokkeren. Na afloop van het werk met de heftruck en voor de controle, de vorken 
uitladen en in de laagste stand laten zakken.

• Visuele controle op beschadigingen aan leidingen, draden, krassen, vervormingen of scheuren.
• Controleer op lekken in het hydraulische systeem.
• Controleer de staat van het voertuig wanneer u rechtdoor rijdt.
• Controleer de rollen op beschadiging of corrosie.
• Controleer of het wiel soepel beweegt.
• Druk op de noodstopknop om de noodstopfunctie te controleren.
• Controleer de remfunctie, controleer de hendelschakelaar.
• Druk op de toetsen om de hef- en daalfunctie te controleren.
• Controleer de hoorn.
• Controleer of alle schroeven en moeren goed vastzitten.
• Controleer de functie van de sleutelschakelaar.
• Gebruik motorolie of -vet om alle bewegende delen te smeren.

ONDERHOUD

GEBRUIKSAANWIJZING
Neem de waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht bij het gebruik van deze heftruck. Zorg ervoor dat u altijd in de 
rijrichting kijkt en dat er geen goederen of voorwerpen uw zicht belemmeren of beperken.
Zorg ervoor dat de goederen stabiel en veilig voor transport in het midden van de vork worden geplaatst. 
Om te beginnen plaatst u de ionenbatterij in de heftruck. 
Draai de sleutel met de wijzers van de klok mee, stand „Aan“ (14). 

PARKEREN

Parkeer de heftruck nooit op een helling of hellend terrein! Deze pallettruck is uitgerust met een elektromagnetische 
parkeerrem.
Zet de vork altijd in de onderste stand wanneer deze niet wordt gebruikt en parkeer de heftruck op een veilige plaats. Draai 
de sleutel linksom naar de „off“ positie en verwijder de sleutel.

HIJSEN VAN LADINGEN

Laad de truck nooit boven de opgegeven capaciteit. Het maximale laadvermogen van deze truck is 1500 kg (HWE1500) of 
2000 kg (HWE2000).
Om te bewegen, plaatst u de vork volledig onder de te heffen goederen en drukt u op de liftknop (9).

VERLAGING VAN DE BELASTING

Druk voorzichtig op de omlaag-knop (7). Zodra het gewicht is verminderd en de
Als de pallet stevig staat, trek dan voorzichtig de vork uit.
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BESTURINGSSYSTEEM

Start de heftruck, breng de dissel naar een hellende positie („B“). Bedien de richtingshendel op de helmstok (8 / 12): 
Voorwaarts „V“ of Achterwaarts „R“. Door de richtingshendel voorzichtig te bewegen, regelt u de snelheid tot de gewenste 
snelheid is bereikt.
Plaats de bedieningshendel in het midden om de heftruck te vertragen tot een volledige stop/parkeerstand. 
Rijd altijd voorzichtig en houd uw ogen op de weg gericht - pas de snelheid aan als dat nodig is.

REMMEN

La performance de freinage de la charge dépend des conditions du sol et de la charge du chariot élévateur. Activez la 
fonction de freinage comme suit : En ramenant le levier de direction (8/12) en position „0“ ou en relâchant ce levier, le frein 
du camion est activé, ou en déplaçant le levier de direction en sens inverse
jusqu‘à ce qu‘il commence à se déplacer dans la direction opposée.
Lorsque le timon est déplacé vers le haut (A) ou vers le bas dans la zone de freinage („C“), les freins du véhicule sont 
appliqués. Lorsque l‘on appuie sur l‘interrupteur d‘arrêt d‘urgence, la poignée est automatiquement déplacée vers la zone 
de freinage et le frein de stationnement est serré. Grâce au grand bouton rouge de sécurité situé sur la tête du timon, cette 
fonction peut également être
peut être déclenchée. Le chariot élévateur ralentit et s‘immobilise jusqu‘à ce qu‘il fasse marche arrière („R.“).

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als er een storing is en/of de heftruck niet werkt, stop dan met het gebruik van de heftruck en druk op de noodstopknop (2). 
Parkeer op een veilige plaats, draai de sleutelschakelaar (14) tegen de wijzers van de klok in en verwijder de sleutel.
Informeer onmiddellijk uw verantwoordelijke medewerker en/of neem contact op met de klantenservice.

IN GEVAL VAN NOOD

Druk in geval van nood op de noodstopschakelaar (2). Alle elektrische functies zijn gestopt. Houd een veiligheidsafstand 
aan.

A

B

C
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OPLADEN EN VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

• Alleen gekwalificeerd personeel mag de batterij repareren of opladen. Volg de bedieningshandleiding.
• Deze batterijen zijn onderhoudsvrij en mogen niet met water worden bijgevuld.
• Het recyclen van batterijen moet voldoen aan de wet- en regelgeving van de staat. Gelieve deze voorschriften na te leven.
• Onjuiste behandeling, bijv. gebruik in de buurt van vuur of gas, kan een explosie veroorzaken! Daarom is de opslag van 

brandbare materialen of brandbare vloeistoffen in de oplaadruimte van de batterij verboden. Roken is verboden en de 
ruimte moet goed worden geventileerd.

• Plaats de heftruck in een veilige positie (parkeerpositie) voordat u de accu oplaadt of installeert.
• Voer onderhoud uit voordat u de bedradingsbundel op de juiste manier en zonder storingen op andere onderdelen van het 

voertuig aansluit.
• De pallettruck is uitgerust met een lithium-ionbatterij; batterijspanning 48V; Deze batterij is een milieuvriendelijke 

batterij, vrij van chemisch kwik en cadmium.
• Alleen het gebruik van de verzegelde loodaccu is toegestaan; het extra gewicht van de accu heeft invloed op het gedrag 

van de truck.
• De batterij heeft een bedrijfstemperatuur tussen -10°C en 45°C.
• De accu moet minstens om de 3 maanden worden opgeladen en ontladen.
• Voor het gebruik van een nieuwe batterij, of na het opslaan van een batterij, moet deze volledig worden opgeladen.
• De batterij mag niet worden kortgesloten, omdat dit de batterij permanent kan beschadigen.
• Verbrand of vernietig de batterijen niet, want dit kan leiden tot het vrijkomen of exploderen van giftige stoffen of gassen.
• Als de batterij na gebruik is opgewarmd, laat hem dan eerst afkoelen in een geventileerde omgeving voordat hij wordt 

opgeladen.

DEMONTAGE EN INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

• Parkeer de heftruck veilig, vergrendel de heftruck met de sleutel (14) en druk op de noodstopschakelaar (2). 
• De lithium-ionbatterij wordt uit de heftruck verwijderd door aan de batterijhendel te trekken. Let op: trek alleen aan het 

handvat, niet aan de kabel van de batterij.
• U kunt dan een vervangingsbatterij in de heftruck plaatsen.
• Zet de stekker weer aan.

VERMOGENSMETER / VOLTMETER

Ontlading met 4 LED-display voor indicatie
Groen = 70% – 100%
Oranje = 30% - 60%
Rood = 0% - 20%

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

De lithium-ionbatterij mag alleen worden opgeladen met de meegeleverde netadapter. Na ongeveer 60 minuten (continue 
belasting) moet de accu van de heftruck worden opgeladen. Laad de accu alleen op goed geventileerde plaatsen op. 
Verwijder de stekker uit het stopcontact en de accu als het opladen klaar is. Als de batterij volledig ontladen is, duurt het 
opladen ongeveer 3-4 uur. 

 

REGELMATIGE INSPECTIES
Alleen gekwalificeerd en opgeleid personeel mag de heftruck onderhouden. Verwijder voor het onderhoud alle goederen van 
de vork en verplaats ze naar de laagste positie (parkeerpositie van de vorken).
Gebruik alleen speciale kranen/hooiers om de heftruck op te tillen. Zorg ervoor dat u een extra veiligheidsvoorziening (zoals 
een krik, wig of hout) onder de heftruck plaatst.
Speciale aandacht moet worden besteed aan het onderhoud van het stuur. De gasveer staat onder druk. Onzorgvuldigheid 
tijdens het onderhoud is een bron van ongelukken.

Gebruik alleen goedgekeurde originele reserveonderdelen.
Reserveonderdelen, waaronder alle oliën, moeten worden ingezameld en verwerkt in overeenstemming met de plaatselijke 
milieu- en gezondheidswetgeving.
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Houd er rekening mee dat lekkage van hydraulische olie kan leiden tot machinebreuk en mogelijk tot een ongeluk.
Laat slechts één technicus, die is opgeleid voor werkzaamheden aan het drukregelventiel, de werkzaamheden uitvoeren. 
Als u een wiel moet vervangen, volg dan de bovenstaande instructies. De waaier moet rond zijn en mag geen abnormale 
slijtage vertonen. Onderhoud de heftruck regelmatig aan de hand van de checklist in de handleiding.

Onderhoudstechnicus: Onderhoud en service mogen alleen worden uitgevoerd door een door de fabrikant opgeleide 
onderhoudstechnicus. Nadat de onderhouds- en servicewerkzaamheden zijn uitgevoerd, moet dit in het servicelogboek 
worden vastgelegd en ondertekend.

Reinigingsprocedure: Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de heftruck te reinigen. Schakel alle stroomtoevoer naar 
het apparaat uit voordat u het reinigt. (Noodstopschakelaar) Gebruik zachte luchtafvoer of perslucht, niet-geleidende en 
antistatische borstels om elektrische en elektronische componenten te reinigen.

Wielen: De kwaliteit van de wielen heeft een aanzienlijke invloed op de stabiliteit en het rijgedrag van de heftruck. 
Wijzigingen aan de wielen mogen alleen worden aangebracht na overleg met de fabrikant. De wielen moeten altijd per paar 
worden vervangen.

Hefketting en wielen: Ketting en rollen slijten snel zonder goede smering.
Voer de periodieke smering uit volgens onderstaande onderhoudstabel. Verkorten van de Smeerinterval onder ongunstige 
bedrijfsomstandigheden (bijv. in een stoffige omgeving).

Hydraulische olieleiding: De olieleiding moet om de 6 jaar worden vervangen. Bij het verwisselen van de hydraulische de 
olieleiding moet ook vervangen worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voorwaarde voor de bestuurder: Alle medewerkers die met de heftruck werken, moeten vooraf instructies krijgen 
over het apparaat. De medewerkers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van de bedieningshandleiding. Ongetraind 
personeel mag de heftruck niet bedienen.

Foutmeldingen: Als het voertuig slecht functioneert of defecten vertoont, moet dit aan de fabrikant worden gemeld. Bij 
slijtage van de wielen of de remmen mag de pallettruck niet worden gebruikt totdat deze volledig is gerepareerd.

Veilig gebruik en bescherming van het milieu: Inspectie en onderhoud moeten worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de tijdsintervallen op de onderhoudslijst.
Voertuigonderdelen, met name veiligheidsvoorzieningen, mogen niet zonder goedkeuring worden gewijzigd. 
Alle originele onderdelen zijn gecontroleerd door de afdeling kwaliteitsborging. Om de veiligheid te waarborgen mogen 
alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt. 
Oude slijtdelen, oliën en brandstoffen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de milieuvoorschriften van het 
betreffende land.

Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingsborden: Veiligheidsvoorschriften, waarschuwingsborden en waarschuwingen 
die in deze gebruiksaanwijzing en op de heftruck worden beschreven, moeten in acht worden genomen.

Deelname aan het wegverkeer: De heftruck mag niet gebruikt worden op openbare plaatsen, behalve in speciale ruimtes.

Gebruik in de lift en bij het manoeuvreren op het laadgebied: als de lift of een laadgebied voldoende laadcapaciteit 
heeft, is het toegestaan om de heftruck op deze gebieden te gebruiken.
Als de lift ook door personen wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat de heftruck in de lift wordt geparkeerd 
voordat de personen de lift betreden. 

Reissnelheid: De reissnelheid moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden. De snelheid moet worden vertraagd 
bij het afslaan en het passeren van smalle doorgangen en deuren. De bestuurder moet de heftruck te allen tijde onder 
controle houden.

Gebruik op laadplatforms: Zorg er bij het rijden op een oprit voor dat de oprit schoon en slipvrij is. De goederen moeten 
altijd naar boven wijzen op de hellingbaan, zodat de goederen niet naar beneden kunnen glijden. Stop niet en draai niet om 
op een hellingbaan. 
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CHECKLIST VOOR ONDERHOUD / INSPECTIE

Remmen
 Maandelijkse intervallen

1 3 6 12

1.1 Controleer de remwerking; vervang indien nodig de remschijven of pas de remspeling aan. •

Elektriciteit
2.1 Controleer display, display voor functie •
2.2 Controleer het alarmsysteem en de veiligheidsuitrusting •
2.3 Controleer of de draden beschadigd zijn •
2.4 Elektrische aansluitingen en klemmen controleren •
2.5 Controleer de elektromotor op geluiden •

Batterij
3.1 Controleer de batterijspanning •
3.2 Visuele controle van de acculaadstekkers •
3.3 Controleer op corrosie of schade •
3.4 Controleer of de batterijhouder beschadigd is •

Mechanica
4.1 Controleer de versnellingsbak op abnormale geluiden •
4.2 Controleer het chassis op vervorming en scheuren •
4.3 Het smeren van de besturing •
4.4 Controleer of alle schroeven goed vastzitten •

4.5
Controleer het chassis en de ketting op corrosie, vervorming of beschadiging, vervang de ketting 
indien nodig.

•

4.6
Controleer de wielen / rollen op vervorming en/of beschadiging, vervang defecte wielen indien 
nodig.

•

Hydrauliek
5.1 Controleer de functionaliteit •

5.2 Controleer de slangen, buizen en de interface op bevestiging, afdichting en aanwezigheid. •

5.3 Testen van zuigers en cilinders •
5.4 Controle van de keten •
5.5 Controleer het oliepeil •
5.6 Bijvullen van de hydraulische olie •

Acculader
6.1 Controleer of de voedingskabel of de voedingseenheid beschadigd is. •

Functies
7.1 Test van de signaaltoon •
7.2 Controle van de elektromagnetische rem met luchtkloof •
7.3 Het testen van de noodremfunctie •
7.4 Test van het achteruitrijden en de regeneratieve remfunctie •
7.5 Het testen van de grote rode noodstopschakelaar op de dissel (buikschakelaar) •
7.6 Controleer de stuurfunctie •
7.7 Controleer de hef- en daalfunctie •
7.8 Controleer de functies van de dissel •
7.9 Controleer de sleutelschakelaar op beschadigingen •

Diversen
8.1 Controleer of alle etiketten leesbaar en volledig zijn •
8.2 Voer een test uit •
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Probleem Reden Oplossing

De heftruck reageert 
niet

De batterij is niet aangesloten Controleer de aansluiting, sluit deze indien nodig correct aan
De toets wordt op „Uit“ gezet Zet de sleutel op "aan".
De noodstopschakelaar wordt geactiveerd Trek aan de knop om de noodstopschakelaar te resetten.
Batterij bijna leeg Opladen van de batterij

De batterij wordt opgeladen
Als de batterij volledig is opgeladen, verwijder dan de stekker uit 
het stopcontact.

De zekering is beschadigd Controleer de zekering
De dissel staat niet in de juiste positie. Het verplaatsen van de helmstok uit de remzone

De vorken kunnen niet 
worden opgetild

De zekering zit aan de buitenkant Controleer en vervang eventueel de zekering
De oliedruk is te laag; olielekken Controleer de hydraulische olie en vul deze indien nodig bij
Overbelasting van het max. draagvermogen Het maximale draagvermogen is aangegeven op het typeplaatje.

De vorken kunnen niet 
worden neergelaten

Sperrventil ist verschmutzt / blockiert
Controleer de hydraulische olie en het regelventiel voor de 
reiniging. Vervang de hydraulische olie indien nodig.

Abnehmendes elektromagnetisches Ventil öffnet oder
ist beschädigt

Controleer of vervang de magneetklep

De vork stopt niet 
tijdens het heffen

De hefknop is beschadigd Druk op de noodstopschakelaar, plaats de hefknop terug.

Heftruck rijdt maar in 
één richting

Versneller / aansluitingen zijn beschadigd Controleer het gaspedaal en de aansluiting

Vorkheftruck loopt zeer 
langzaam

Batterij bijna leeg Controleer het laadniveau van de batterij en laad deze op.

De dissel is niet goed aangesloten of de kabel is beschadigd. Controleer de bekabeling

De heftruck begint 
plotseling

Schade aan de regelaar Vervang de controller

Het gaspedaal wordt niet teruggezet in de middenpositie. Repareer of vervang het gaspedaal

PROBLEMEN OPLOSSEN

GARANTIE

De garantie van een jaar na factuurdatum dekt materiaal-, fabricage- of constructiefouten. Schade als gevolg van 
natuurlijke slijtage, onjuiste behandeling of ongeoorloofde wijziging valt niet onder de garantie.
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