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a ... 1270 mm
b ... 1065 mm
c ... 980 mm

Delar
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A Batteristickpropp
B Manöverbrytare
C
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Säkerhets-stötknapp
Indikering batteriurladdning
Nyckelomkopplare
Drifttidsräknare
Säkring
Bärplatta
Nätstickpropp
Elektrisk kopplingsventil

999222010 - 02/2020

Originalbruksanvisning Drivenhet dockningsbar DF

Avsedd användning
Den dockningsbara drivenheten DF är en lyftanordning
för användning med formrivningsvagn DF. Den är
avsedd för flyttning av formbord. (Avsedd användning).
INFORMATION
▪ Annan användning eller användning som
inte överensstämmer med det som anges
ovan är icke avsedd användning och kräver
ett skriftligt godkännande från Doka!
▪ För att en korrekt montering skall garanteras skall denna kontrolleras av en kompetent person före användningen.
▪ Doka ansvarar inte för ändrade produkter!
▪ Låt endast tillverkaren genomföra reparationer!
▪ Förvara lyftdonet "torrt och luftigt" samt
skyddat mot väderpåverkan och aggressiva
ämnen.
▪ En sakkunnig ska regelbundet kontrollera
lyftoket i överensstämmelse med nationella lagar och föreskrifter.
Om inte annat är föreskrivet ska kontrollen
utföras minst en gång per år.
INFORMATION
▪ Ett fast, jämnt underlag med god hållfasthet
(t.ex. betong) måste finnas.
▪ Körbanans lutning max 3%.
▪ Max. hastighet vid flyttning: 4 km/h (gånghastighet)!
▪ Öppningar i konstruktionen ska antingen
täckas med inplankning, med tillräcklig bärförmåga, som inte kan glida eller förses tillräckligt kraftig avspärrning runtom!
▪ Håll förflyttningsvägen ren och fri från hinder!
▪ Förbjudet att använda andra mekaniska
hjälpmedel för transport!
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Drivenhet dockningsbar DF
kombinerad med formrivningsvagn
DF

Krantransport

F

Max. tillåten belastning: 1500 kg

G

Dockningsförlopp
➤ Lyft de främre stödhjulen hos den dockningsbara drivenheten DF ca 50mm (t.ex. genom att använda en
bräda på en sida).
➤ Demontera kopplingsdelar och mothållsplatta. (Per
anslutning 1 mothållsplatta, 4 sexkantsmuttrar och 4
fjäderbrickor).
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Drivenhet dockningsbar DF
Lyftögla drivenhet dockningsbar DF
Lyftkrok 2-parts
Formrivningsvagn DF
Lyftögla formrivningsvagn DF
Stapelram DF
Lyftkrok 3-parts

INFORMATION
▪ Beakta lyftkättingens bärförmåga!
▪ Undvik plötsliga rörelser och stötar när lasten flyttas.

Drivenhet dockningsbar DF
Formrivningsvagn DF
Stapelram DF
Stödhjul
Lyftögla drivenhet dockningsbar DF
Lyftögla formrivningsvagn DF
Bräda
Sexkantsskruv M16x160
U-profil formrivningsvagn DF
Mothållsplatta
Fjäderbricka A16
Sexkantsmutter M16

Beakta bruksanvisningen "Formrivningsvagn
DF"!

➤ Skjut in formrivningsvagn DF till anslag.
Se till att den är placerad centriskt.
➤ Sätt på mothållsplattan och fäst med kopplingsdelar.
➤ Dra åt alla skruvar lika mycket.
➤ Anslut hydraulslangarna.
Se till att de är korrekt placerade.
I M
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9222-202-01

I U-profil formrivningsvagn DF
J Mothållsplatta
M U-profil drivenhet dockningsbar DF
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Allmänt

Drift

Tekniska data

Urladdning

Som basenhet för drivenhet dockningsbar DF används
en anpassad gaffellyftvagn av standardtyp med manuell styrning. Förutom drivningen är även lyftverkets
hydraulsystem inklusive alla manöverelement integrerade i den dockningsbara drivenheten.
Vikt
Batterikapacitet
Effekt drivning
Effekt lyftmotor
Max. körhastighet

420 kg
240 Ah
900 W
1000 W
~ 5 km/h

Laddning

monterad laddare

Märkdata för blybatterierna med celler med
rörplattor
VARNING
➤ Gaserna som bildas vid laddning är explosiva.
➤ Elektrolyten (utspädd svavelsyra) är
frätande.
➤ Batteriets friliggande delar är aktiva delar
enligt DIN VDE 0100 del 200.
Spänning
Nominell kapacitet C5
Urladdningsström I5
Urladdningsslutspänning
Elektrolytens nominella densitet: utförande
ELBAK "RO-original"
Nominell temperatur
Nominell elektrolytnivå

➤ För att uppnå en optimal livslängd: undvik att batteriet under drift laddas ur till mer än 80 % av dess
nominella kapacitet (djupurladdning).
➤ Det motsvarar en minimal elektrolytdensitet på 1,13
kg/l vid urladdningens slut. Låt inte batterierna vara
urladdade utan ladda dem direkt. Det gäller även
batterier som är delvis urladdade.

24 V
240 Ah
48 A
1,7 V x antal celler
1,26 +/- 0,001 kg/l
30° C
till den lilla korgens
ovankant

Idrifttagning av fyllda och laddade batterier
➤ Kontrollera att batteriet är i felfritt skick
➤ Vid fastkruvat utförande måste alla förskruvningar
för elanslutningen vara kontaktsäkert åtdragna.
➤ Ligger nivån under skvalpskyddet resp. överkant
separatorer fyll då på med destillerat vatten (DIN
43530/4) till denna nivå.

➤ Ladda endast med likström.
➤ Laddning enligt DIN 41773 och 41774 är tillåten.
Gränsströmmarna enligt DIN VDE 0510/3 får inte
överskridas i gasningsfasen.
➤ Om laddaren inte har anskaffats tillsammans med
batteriet är det lämpligt att låta batteritillverkarens
kundtjänst kontrollera huruvida laddaren kan användas.
➤ Se till att laddgaserna kan ledas bort korrekt.
➤ Lock resp. kåpor ovanför batteriet ska öppnas eller
monteras av. Locken på cellerna ska vara kvar och
hållas stängda.
➤ Anslut batteriet polriktigt (plus till plus resp. minus till
minus) till den frånkopplade laddaren.
➤ Koppla till laddaren. Vid laddning ökar temperaturen
med ca 10 °C. Därför ska laddningen påbörjas först
när elektrolyttemperaturen är under 45 °C. Elektrolyttemperaturen i batteriet ska före laddningen
vara minst +10 °C eftersom laddningen annars inte
sker korrekt.
➤ Laddningen anses klar när elektrolytens densitet och
batterispänningen är konstant under två timmar.
Särskild information för användning av batterier i
riskområden
SE UPP
Detta är batterier, som enligt VDE 0170 / 0171
Ex I och Ex II används där gruvgas kan finnas
eller i områden med explosionsrisk.
➤ När dessa batterier laddas skall lock
avlägsna eller öppnas så att laddningsgaserna kan ventileras bort i sådan omfattning
att explosionsrisk ej föreligger.
Utjämningsladdning
Utjämningsladdning utförs för att säkerställa batteriets
livslängd och för att upprätthålla kapaciteten. Detta är
nödvändigt efter djupurladdning och efter ofullständig
laddning eller laddning enligt IU-karakteristik. Utjämningsladdning utförs i anslutning till en normal laddning.
Laddningsströmmen skall vara max 5 A/100 Ah nominell kapacitet (laddningens avslutning se "Ladda").
Observera temperaturen!
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Temperatur

Skötsel

En elektrolyttemperatur på 30 °C är nominell temperatur. Högre temperatur förkortar batteriets livslängd och
lägre temperatur minskar tillgänglig kapacitet. 55° C är
maximalt tillåten temperatur och inte tillåten som drifttemperatur.

För att undvika krypströmmar skall batterierna alltid
vara rena och torra. Vätskor i batteritråget ska sugas
upp. Skador på trågisolationen skall lagas efter rengöring för att förhindra trågkorrosion. Vid behov av cellbyte anlitas lämpligen kundtjänst.

Elektrolyt

Förvaring

Elektrolytens nominella densitet anges vid 30 °C och
vid nominell elektrolytnivå vid fulladdat tillstånd. Högre
temperatur minskar och lägre temperatur ökar elektrolytens densitet. Tillhörande korrektionsfaktor är
0,007 kg/l per °C, t.ex. elektrolytdensiteten 1,26 kg/l vid
45 °C motsvarar en densitet av 1,27 kg/l vid 30 °C.
Elektrolytens renhet ska motsvara föreskrifterna enligt
DIN 43530/2.

Om batteriet tas ur drift under längre tid skall batteriet
lagras i fulladdat tillstånd i ett torrt och frostfritt
utrymme. För att hålla batteriet klart för drift kan följande laddningsschema tillämpas: Månatlig utjämningsladdning eller underhållsladdning vid en laddspänning på 2,23 V x antalet celler. Lagringstiden skall
beaktas vid bedömning av batteriets livslängd.

Underhåll

Fel

Dagligen
Ladda batterierna efter varje urladdning. Kontrollera
elektrolytnivån efter avslutad laddning. Vid behov fyll till
nominell elektrolytnivå med destillerat vatten enligt
DIN. Elektrolytnivån ska inte vara lägre än skvalpskyddet resp, överkant separatorer eller markeringen för
elektrolytnivå. Fyll inte på syra!
En gång i veckan
Kontrollera att polskruvar är ordentligt åtdragna och
efterdra dem vid behov. Vid regelbunden laddning
enligt IU-karakteristik skall en utjämningsladdning utföras (se avsnitt "Utjämningsladdning").
En gång i månaden
Mät och notera spänningen för varje cell resp. för blockbatterier vid slutet av laddningen med laddaren påslagen. När laddningen är avslutad, mät och notera då
elektrolytens densitet för varje cell. Vid väsentliga avvikelser från föregående mätning eller vid stora skillnader
mellan celler resp. blockbatterier skall kundtjänst kontaktas för hjälp.

Om fel uppstår på batteriet eller på laddningsutrustningen skall vår service omedelbart tillkallas. Mätdata
enligt ”En gång i månaden” underlättar vid felsökning
och felavhjälpning.

Undvika skador och olyckor
Inga främmande föremål eller verktyg får placeras på
batteriet eftersom det då finns risk för skador, kortslutning eller explosion. När batterier monteras i eller ur fordon skall lämplig lyftutrustning användas. Vid hantering
av batterier ska motsvarande arbetsmiljöföreskrifter
beaktas.

Hänvisningar
Om bruksanvisningen inte beaktas, reparationer utförs
med icke originaldelar, ingrepp utförs på eget bevåg,
tillsatser används i elektrolyten (tillsatser som uppges
öka prestanda) upphör rätten till garanti. Före idrifttagning skall behörig personal ovillkorligen ha kunskap om
innehållet i bruksanvisningarna för formrivningsvagn
DF, drivenhet dockningsbar DF och lyftvagn (fabrikat
Linde) samt andra nationella föreskrifter för drift av
industritruckar.
Förartillstånd
Idrifttagning får endast utföras av personer som har tillräcklig utbildning och kunskap om alla erforderliga
bruksanvisningar och föreskrifter.
Att kunskap om hur detta fordon hanteras föreligger
måste dokumenteras för beställaren.
Beakta VDMA-riktlinjerna för ändamålsenlig och korrekt användning av industritruckar.
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Felanalys
Last lyfts inte upp
Möjliga orsaker vid formrivningsvagn DF:
▪ Last för tung (> 1500 kg, inklusive stapelram)
▪ För lite olja
▪ Mekaniska styrningar skadade eller har fastnat
▪ Hydraulpump defekt
▪ Övertrycksventil i fel läge eller defekt
▪ Manuell sänkventil otät (t.ex. pga. smutsig olja)
Möjliga orsaker vid drivenhet dockningsbar DF:
▪ Nyckelomkopplare inte i läge till
▪ Batteristickpropp ej isatt
▪ Laddarens nätstickpropp ej instucken i bärplattan
▪ Säkerhets-stötknapp har manövrerats
▪ Batteri urladdat eller för svagt(även om det fortfarande går att ”köra”)
▪ Defekta säkringar
▪ Snabbkoppling inte korrekt hopsatt
▪ Elektrisk kopplingsventil dockningsbar drivenhet
defekt
▪ Manöverbrytare på dragstång/styrelektronik defekt

Last lyfts inte upp fullständigt
Möjlig orsak:
▪ För lite olja

Last sänks automatiskt ned
Möjliga orsaker vid formrivningsvagn DF:
▪ Last för tung (> 1500 kg, inklusive stapelram)
▪ Ledningssystem otätt
▪ Övertrycksventil i fel läge eller defekt
▪ Backventil vid elektrisk hydraulpump otät
▪ Manuell sänkventil otät (t.ex. pga. smutsig olja)
▪ Handpumpens ventiler otäta
Möjliga orsaker vid drivenhet dockningsbar DF:
▪ Ledningssystem otätt
▪ Elektrisk sänkventil otät (t.ex. pga. smutsig olja)
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Last kan inte sänkas ned
Möjliga orsaker vid formrivningsvagn DF:
▪ Vid låga temperaturer (hydrauloljan har för hög
viskositet)
▪ Spjäll igensatt (t.ex. pga. smutsig olja)
▪ Manuell sänkventil defekt
▪ Rörbrottssäkring defekt
Möjliga orsaker vid drivenhet dockningsbar DF:
▪ Nyckelomkopplare inte i läge till
▪ Defekta säkringar
▪ Elektrisk kopplingsventil dockningsbar drivenhet
defekt
▪ Manöverbrytare på dragstång/styrelektronik defekt

Dockningsbar drivenhet fungerar inte
Möjliga orsaker:
▪ Nyckelomkopplare inte i läge till
▪ Batteristickpropp ej isatt
▪ Laddarens nätstickpropp ej instucken i bärplattan
▪ Säkerhets-stötknapp har manövrerats
▪ Batteri urladdat
▪ Defekta säkringar
▪ Körkontakt eller elektronik defekt
▪ Drivmotor defekt

Dockningsbar drivenhet kör endast långsamt
Möjliga orsaker:
▪ Sensor för varvtalskontroll i fel läge, smutsig eller
defekt
▪ Broms sliten
▪ Körkontakt/styrelektronik defekt

Dockningsbar drivenhet laddas inte eller inte
fullständigt
Möjliga orsaker:
▪ Ingen ström i uttaget (t.ex. förlängningskabel inte
ansluten)
▪ Batteristickpropp ej isatt
▪ Tillvägagångssättet enligt bruksanvisningen för
laddning har inte beaktats
▪ För kort laddningstid
▪ Brister vid skötsel av batteri (syranivå, densitet
▪ Laddarens säkring (20 A) defekt
▪ Laddare defekt (lysdiod bredvid laddindikeringen
lyser inte)
▪ Batteriets livslängd överskriden
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Försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse
i enlighet med EG-direktivet 2006/42/EG.
Tillverkaren förklarar härmed att produkten
Drivenhet dockningsbar DF, artikel nr. 586062000
gällande utformning och konstruktionssätt, samt i det utförande som
släppts av oss motsvarar de hithörande, grundläggande säkerhetsoch hälsokraven i berörda EG-direktiv.
Följande harmoniserade normer har tillämpats:
▪ EN ISO 12100:2010
▪ EN 349:1993+A1:2008
Dokumentationsansvarig
(enligt maskindirektivet bilaga II):
Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka GmbH
Amstetten, 07.06.2016
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Verkställande direktör
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Ing. Johann Peneder
Prokurist / ledare R&D
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