
Model QDA  
E Series Elektromos magasemelésű 
targonca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Használati útmutató 
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Figyelmeztetés! 
A kezelő szigorúan tartsa be a ISO 3691:1980 Safety Specification for Industrial Vehicles 

előírásban foglaltakat. A targonca használata kizárólag betanított kezelőnek engedélyezett. 

1 Felépítés 

 



 3

 

Figure 1-1 

2 Fő technikai adatok 
1.1 Model  QDA10E QDA12E QDA15E 

1.2 Meghajtás   battery 

1.3 Operation type  walkie 

1.4 Kapacitás  Q(kg) 1000/1200/1500 
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1.5 Load center  c(mm) 600 

2.1 Tömeg kg 553 

3.1 Kerék anyaga  Polyurethane 

4.1 Max. emelési magasság h3(mm) 1600/2500/3000 

4.2 Minimum magasság h1(mm) 2080/1830/2080 

4.3 Maximum magasság h4(mm) 2050/2950/3450 

4.2 Legalacsonyabb villaállás h13(mm) 85 

4.3 Teljes magasság l1(mm) 1750 

4.4 Teljes szélesség b1(mm) 790 

4.5 Villa mérete S/e/l(mm) 60/142/1070 

4.6 Villa szélessége b5(mm) 570/660 

4.7 Ground clearance m2(mm) 30 

4.8 Fordulási sugár Wa(mm) 1390 

5.1 Max. haladási sebesség Km/h 3.5/4 

5.2 Emelési sebesség m/s 0.1/0.2 

5.3 Leengedési sebeség m/s 0.12/0-0.1 

5.4 Max. gradient,laden/unload % 3/10 

5.5 Fék  Electromagnetic brake 

6.1 Motor teljesítmény kW 0.75 

6.2 Emelő motor teljesítmény kW 2 

6.3 Akkumulátor teljesítény V/Ah 2x12/75/120 

6.4 Akkumulátor tömege kg 36 

7.1 Zajszint (DIN12053) dB(A) <70 

Táblázat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Application  
QDA-E elektromos raklapemelő targonca halaását és az emelő szerkezetet is 

akkumulátor biztosítja. Ennek következtében magasfokú megbízhatóság jellemzi. 

Csendes, energiatakarékos. 

 

Használati környezet: 

a. Az elektromos raklapemelő beltérei használatra ajánlott. Egyenletes, masszív 

felület szükséges. 

b. Ajánlott t.f.m 1 200m 
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c. Ajánlott hőmérséklet +40℃ -25℃ 

e. Nyílt láng, gyúlékony anyag használata az emelő környezetében nem 

megengedett. 

 

4 Használati utasítások 

A raklapemelő megfelelő használata megkönnyíti az feladat 
elvégzését. 

Használat előtt ellenőrizze az emelő állapotát. Bármilyen 
rendellenésség esetén az emelő használata tilos. 

 

4.1．Műszerfal 

Műszerfal részei: kapcsoló, indító kulcs, töltöttség jelző (2-1 ábra). 

 4.1.1 Kapcsoló: nyomja le a kapcsolót és forgassa el 5-10 fokot. A 
kapcsoló automatikusan felugrik. Az emelő elektromos áram alá kerül. 
A kapcsoló ismételt lenyomásával az áramellátás megszakad. 

4.1.2 Indító kulcs: Helyezze be az indító kulcsot és fordítsa el 90 
fokkal az óramutató járásával megegyező irányba. Leállításhoz 
fordítsa az ellenkező irányba. 

4.1.3 Töltöttség jelző: 1-3 egység jelzi az akkumulátor töltöttségi 
szintjét. 

a) Zöld:  Megfelelő a töltöttség. 

b) Sárga: Elegendő töltöttség, de töltés ajánlott. 

c) Piros: Nem megfelelő a töltöttség, használat előtt fel kell tölteni az 
akkumulátort. 

**************************************************************************** 

Biztonsági előírás az akkumulátor töltéséhez 

– Az akkumulátor töltését kizárólag kikapcsolt állapotba végezze.  

– Ne helyezzen fém tárgyat az akkumulátor tetejére. 

– Töltés előtt ellenőrizze az akkumulátor és a kábel épségét. 

– Töltés közben az emelő ne legyen áram alatt.. 
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– A hosszabb élettartam biztosítása végett tartsa be a gyártói előírásokat. 
 

 

Ábra 2-1 

4.2．Haladó mozgás 

a. Nyomja előre a sebesség kart. Az emelő elindul előre. A kar elengedése után az emelő 

fokozatosan megáll. 

b. Nyomja hátra a sebesség kart. Az emelő elindul hátra. A kar elengedése után az emelő 

fokozatosan megáll.. 

 

Ábra 2-2 

4.3  Fordító gomb 

A piros gomb a kar tetején a vészfordító. 

Megnyomásával az emelő ellentétes mozásba vált. 

Előre mozgás 

Hátra mozgás 

 

Kapcsoló 

Indító kulcs 

Töltöttség mérő 
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Ábra 2-3. 

 

4.4 Villák fel és le mozgatása, duda gomb. Lásd a 2-4 ábrát 
 

 

 

 

Ábra 2-4. 

 

4.5 Haladás, fékezés  
A fékkar A és C állásban automatikusan biztosítja a fékek 

működését. 
B állásban az emelő mozgásra alkalmas 

 

Ábra 2-5 

 

Duda 

Felemelés 

Leeresztés 

Vészfordító 

B 

A 

C 
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4.6 Tőltő csatlakoztatása 

a) Töltőcsatlakozás 

b) Külső töltő 

Csatlakoztassa a 2-6 ábra alapján: 

 

Ábra 2-6 

5 Karbantartás 

5.1Operational safety and environmental protection 

 
– Bármilyen beavatkozás az emelő szerkezetébe tilos. Az emelő 
sebességének megváltoztatása minden körülmény között tilos. 

 
–A biztonságos és megfelelő működés érdekében kizárólag gyári 
alkatrészt használjon. A használt alkatrészek, olaj, akkumulátor a 
mindenkori környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tárolható.  

 
 

5.2 Karbantartás, biztonsági előírás 

 
Karbantartó személyzet 
Az emelő kizárólag képesítéssel rendelkező szakember 
közreműködésével javítható.  
Javitás előtt lépjen kapcsolatba a gyártóval. 
 
 
Elektronika 
Kizárólag villámossági szakember közreműködésével javítható. 
Elektromos rendszerrel történő érintkezés során tegye meg a 
megfelelő biztonsági intézkedéseket.  
A karbantartás megkezdése előtt áramtalanitsa az emelőt. 
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Kerék 
A kerekek minősége meghatározza az emelő stabilitását. A kerekek 
cseréje esetén kizárólag gýari kereket használjon. Ellenkező esetben 
az emelő veszíthet stabilitásából. 
 
 
Emelő lánc 
A lánc kenése, olajozása elengedhetetlen.  
A megszokottól eltérő környezet (por, magas hőmérséklet) növeli a 
karbantartás gyakoriságát. 
Az előírt olajat használja a lánc kenésére. 
 
Hidraulikus tömlők 
A hidraulikus tömlő élettartama 6 év.  
 
 
 

 

 

6 Lehetséges hibák és hibaelhárítás 
 

No. Hiba Lehetséges ok  Megoldás 

1 
Bekapcsolás után a 

töltöttség mérő nem jelez 

Az elektromos panel 10A 

biztoítéka elhasználódott 

Cserélje ki a 10A 

biztosítékot 

2 
Nem lehet elérni a max. 

emelési magasságot 
Hidraulikus olaj hiánya  Töltse fel az olajat 

3 

A hidraulikus pumpa zajos, 

nem működik megfelelően, 
A hidraulikus pumpa 

elektromágneses szelepe 

eltömődött 

Távolítsa el a 

szelepet és tísztísa 

meg. 

4 
Beapcsolás után a villák 

nem emelkednek. 

A 175A biztosíték 

meghibásodott.  

Cserélje ki a 175A 

biztosítékot 

5 
Olajfolyás Tömítés, csatlakozás 

sérülés 

Cserélje ki a 

csatlakozást. 

Táblázat 2 

 

 
 

 


