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ENKEL INTRODUKSJON 
 

CDD12R-E er en pallestabler/ledetruck med batterier som primær energikilde. Batteriene driver en AC motor 

som overfører kraft til drivhjul., samt en hydraulisk DC motor som drifter hydraulikksystemet for heving og 

senkning av pallegaflene. Pallestableren er til å gå etter, og styres via en tiller-arm, bestående av et håndtak 

med en funksjonskontroller. Stableren er utstyrt med  2 stk 12 V batterier i serie, som gir 24V. Dette gir sterk 

drift ,lang levetid og lengre driftstid. Stableren er designet for drift på hardt, flatt underlag under følgende 

forhold 

• Drift under 1000 m høyde over havet 

• Temperaturer mellom -25 og + 40 C 

• Ved temperaturer over +40 C, bør ikke luftfuktighet overstige 50% 

• Hardt og flatt underlag 

• Ikke i eksplosive, brannutsatte eller korrosive omgivelser 

Instruksjoner - Sikkerhetsnormer 
 

 Operatøren skal ha lest manualen og ha den tilgjengelig 

 Manualen inneholder instruksjoner om bruk, enkelt vedlikehold og rutineinspeksjon 

 Produsent tar forbehold om modellendringer uten forutgående beskjed. Dersom manualen ikke 

 dekker nevnte produkt, kontakt oss eller produsent for teknisk informasjon. 

 Bruk av symboler 

          Fare . Advarsel, Forsiktig. 

         Obs – Søk informasjon vedr. Sikkerhet, vedlikehold 

 

 

Advarsel 
⚫ Skal driftes av operatør ihht. ISO3691 ‘’Sikkerhetsnormer for motordrevne industritrucker’’ . Utstyret 

skal ikke benyttes av ukvalifisert personell 
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GENERELL SIKKERHET DRIFT 
 

FOR SIKKER BRUK AV PALLESTABLEREN 

FØLG SIKKERHETSANVISNINGER OG 

PÅSE AT OPERATØR ER GJORT KJENT 

MED DISSE 

 

Alltid observere omgivelser og eventuelle farer, eller 

hindringer I bevegelsesområdet. Utvis forsiktighet under 

kjøring, løft og senk. Påse at området er fritt for hindringer, 

ledninger. Sjekk takhøyder og at bevegelsesområdet er 

tilstrekkelig til å utføre oppgaven. Vær på vakt for klemfarer 

og påse at arbeidsområdet er klarert uten for 

uvedkommende. 

 

 

Vær forsiktig ved bruk redskapet på ramper, I lastebiler, på 

løftelemmer og oppbyggede områder. Gjør deg kjent med 

kapasiteten på løfteredskapet og følg dette. 

 

 

 

 

Løftekapasiteten er angitt på redskapets 

maskinplate på siden eller toppen av 

betjeningspanelet. Dette angir:  

 I. Serienummer på løfteredskapet 

2. Løftekapasitet (Løftekapasitet, lastesenter og 

løftehøyde )  

3. Vekt uten batteri ( Eksklusiv last)  

4. Eventuell tilleggsutstyr (om noe ) 
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• Senk hastigheten på våte underlag og/eller ujevnt underlag. Ikke kjør over eventuelle obstruksjoner 

eller objekter på underlaget. 

• Som operatør, påse at du ikke blir fastklemt mellom redskapet og objekter 

• Redskapet skal ikke brukes I veibane 

• Redskapet skal kun benyttes på plant underlag og er ikke utviklet for bruk I helninger. 

• Et redskap uten last kan også tippe. Utvis same forsiktighet under bruk av trucken uten last, som ved 

full belastning 

• Vær forsiktig I svinger og rundt hjørner, Påse at føtter ikke kommer I klem 

• Bruk hornet ved kryssende bane, samt for å gjøre andre oppmerksomme. 

• Liften er ikke utviklet for persontransport. Den skal ikke benyttes til løft eller transport av 

personer.  

• Hold hender og føtter unna åpenbare klemfarer 

• Det er forbundet med fare å transportere gods med gafler hevet. Lasten skal alltid senkes under 

transport 

• Benytt egnede klær som ikke kan flagre og utgjøre en fare for betjening av stableren.  

• Benytt egnet værneutstur under bruk 

•  

 

 

Ihht ISO3691 gjelder følgende regler mht. lastekapasitet og løftehøyde for CDD10/12R-E. 

Når løftehøyden </=  2500 mm er max løftekapasitet lik angitt kapasitet. Overlasting er forbudt 

Ved løftehøyde > 2500 mm er lastekapasiteten redusert ihht. Respektive tabeller 
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• Følg løftediagrammet og aldri løft gods med gravitetssenter som overstiger dette 

• Følg løftediagrammet og høyder 

•  Start arbeidsoperasjonen sakte, Start sakte. Plutselige bevegelser kan medføre fare, forskyvelse av last 

og tyngdepunkter. Vær varsom 

• Etter bruk, senk gafler til laveste nivå, skru av tenningen og aktiver nødstopp. Parker stableren på 

et trygt sted 

• Ved mistanke om feil skal redskapet gjøres inaktivt om merkes med ‘’IKKE I BRUK – FARE’’. 

Ansvarlig skal varsles. Sjekk alltid redskapet for eventuelle lekkasjer og påse at reparasjoner er 

forskriftsmessig utført før bruk 

Vær forsiktig med skarpe kanter ved bruk og eventuelle reparasjoner. Pallestableren skal kun benyttes når den 

er feilfri eller forskriftsmessig reparert etter eventuelle feil. 

 

Ved reparasjoner, påse at ikke verktøy blir liggende ved batteripoler 

som kan forårsake kortslutninger. Redskapet skal ikke benyttes I 

eksplosjonsfarlige områder. Arbeidstemperatur er -20 /+40 C, 

Luftfuktighet < 90% 

 

Påse at lasten er I senter før løft. Ujevn last har et annet gravitetssenter 

og kan resultere I at redskapet kantrer. 

 

I åpent område, - kontroller at bremser er virksomme. Først ved lav 

hastighet og siden ved andre større hastigheter. 

/ . . 

 

•  Påse at operatør er skikket til bruk og at vedkommende er gitt tilstrekkelig 

opplæring i sikker bruk av stableren  

•  Stableren skal holdes unna uvedkommende. 

•  Ved bruk I heis, påse at heisen tåler belastningen og stabler med last. 

•  Ved bruk av tilleggsutstyr, påse at dette ikke påvirker stabiliteten 

• Vis forsiktighet I svinger. Påse at det er tilstrekkelig plass til 
operasjonen 
 

• Ved transport med last kjør alltid med kontrollen først, slik at lasten har støtte mot mast og gaffelbord. 
Ved kjøring uten last, - omvendt. 
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GJØR DEG KJENT MED FARENE 
 

Vær forsiktig under sving med gaflene pekende forover. Påse at området er uten obstruksjoner og se opp for 

andre eller bevegelige obstruksjoner I arbeidsområdet. 

 

Pulver eller søl på underlaget kan resultere I redusert friksjon og glatt underlag. Senk  

eventuellt hastigheten, eller stans pga. redusert styre og bremseeffekt, samt  redusert 

betjeningsmulighet av kontrollen. Regn med lenger bremsedistanse. Ikke kjør over 

objekter på underlaget 
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MÅLTEGNINGER 
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

 

 

 

Karr. 

Data 

1.1 Produsent    

1.2 Modell   CDD12R-E 

1.3 Type drift    Elektrisk m/batteri 

1.4 Type drift - Operatør   Gå etter 

1.5 Løftekapasitet Q(kg) 1200 

1.6 Lastesenter c(mm) 600 

1.8 Overheng Front x(mm) 741 

1.9 Akselavstanbd Y(mm) 1180 

Wekt 2.1 Vekt m/batteri kg 670 

Hjul 

chassis 

3.1 Type Hjul   PU 

3.2 Dimensjon Front   φ195×70 

3.3 Dimensjon Bak   φ80×70 

 
3.4 Støttehjul (Dim)   φ150×60 

 
3.5 Antall hjul front/bak (x=Drift)   1x+1/4 

3.6 Akseldim Front b10(mm) 523 

3.7 Akseldim bak b11(mm) 410/525 

Dimens

joner 

4.1 Høyde Senket mast h1(mm) 2090/1840/2090 

4.2 Løftehøyde h3(mm) 1600/2500/3000 

4.3 Max høyde hevet mast h4(mm) 2090/3060/3560 

4.4 Min./Max. høyde Tillerarm i drift h14(mm

) 

670/1300 

4.5 Høyde - Senket h13(mm

) 

90 

4.6 Lengde l1(mm) 1748 1668(1070 fork) 

4.7 Lengde til Tupp gaffel l2(mm) 598 

4.8 Bredde b1(mm) 800 

4.9 Gaffeldim s/e/l(m

m) 

60/170/1150(1070) 

4.10 Gaffelbredde b5(mm) 580/695 

4.11 Hjulbase - Markavstand m2(mm) 26 

4.12 Reolbredde for paller 1000x1200 crossways Ast(mm) 2218 

4.13 Reolbredde for paller 800x1200 lengthways Ast(mm) 2173 

4.14 Svingradius Wa(mm) 1365 

Drifts 

data 

5.1 Hastighet m/u last Km/h 4.5/5 

5.2 Løftehastighet m/u last m/s 0.06/0.13 

5.3 Senkehastighet m/u last m/s 0.13/0.10 

5.4 Klatreegenskaper m/u last % 6/15 

5.5 Driftsbrems   Elektromagnetisk 

Motor 

6.1 Motorkraft - Drift kW 0.65 

6.2 Motor - Løft kW 2.2 

6.3 Batteri Volt/Ampere V/Ah 24V   105/120 

6.4 Batteri Vekt kg 60.8 

6.5 Betteri Dimensjoner (l x b x h) mm 260X168X212      329×172×214 

Div   7.1 Støy ihht. DIN12053  dB(A) <70 
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VITALE DELER Under drift 
 

A – STRØMBRYTER – Sikkerhetsbryter  
1. UTKOBLING AV STRØM  (Nødstopp) 

Batteriet frakobles ved å trykke inn Nødstopp bryter. Denne skal alltid 

aktiveres når trucken ikke er I bruk. Dersom trucken har feil skal 

batteriet frakobles I tillegg. Nødstoppen kutter ikke all strøm til 

trucken, og skal aktiveres før frakobling av batterier 

 

Ikke bruk stableren om den ikke er I orden   . Rapporter feil til ansvarlig  

2.   NØKKELBRYTER 

Vri bryter I urets retning.  Strøm er PÅ/ ON.  Vri nøkkel mot uret. Strøm er AV/ OFF. Skru alltid nøkkel 

‘’AV’’ når trucken ikke er I bruk 

 

 B - BETJENINGSPANEL – Tillerarm - Kontroll 

  

Beveg tillerarmen I Posisjon A eller C som anvist ovenfor. Kontroller at alle brytere virker og at løfte senke 

mekanisme fungerer tilfredstillende. I bruk , beveg tillerarm til posisjon C, og vri på akselratorhjulet på 

hendelen. Kontroller at bremser fungerer som normalt. 

Trekk tillerarm til posisjon B og aktiver ‘’ Auto Revers’’ – Kontroller at stableren beveger seg forover. 

Dersom stableren er funnet feilfri, kan den settes i drift. Aldri benytte stabler med kjente feil.  

UNDER BRUK -  Aksellratorhjulet på tillerarmen angir retning og hastighet. Aksellratoren er kun aktiv i 

tillerarmens bevegelsesområde B , 45+/- 35 grader vinkel. I posisjon A og C vil løft og senk være aktiv, - men 

ikke frem/tilbake-drift-. Bryter for senket hastighet er på undersiden av tillerhåndtaket. I full hastighet 

forover/bakover, vil aktivering av denne reduser hastigheten. Senkehastigheten reduseres ved 1,8 mtr. 

Løftehøyde. 
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Funksjonskontroller på tiller-håndtak. Konf. Ovennevnte bilde med 

billedforklaringer 

1. HORN Som anvist  

2. Auto revers 
Rød bryter plassert på toppen av håndpanelet. Ved å trykke inn 

denne vil stableren gå raskt forover for å forhindre klemfare 

mellom operatør og kontroll/styrestag. 

3. Retning og hastighet - Akselratorhjul 

Akselrator er lokalisert på hver side av håndkontrollen. Hjulet er 

trinnløst og angir retning og hastighet. Hastigheten øker suksessivt med vridning I respektiv retning, 

forover eller bakover .  Hastighetskontrollen er fjærbelastet. Dersom bryterhjulet slippes vil trucken 

stanse/bremse elektromekanisk. Ikke slip bryteren dersom trucken er i bevegelse med last. Senk hastigheten 

sakte 

4. Løft og senk 

  Bryter for løft og senk er plassert foran på håndpanelet. Opp og ned respektivt, på begge sider av panelet 

 

C - BATTERIKAPASITET 
100% Ladet       Trenger ladning     Utladet 

 

Batterier lades med integrert ladekabel for 220V-1 Fas 10 amp. kontakt. Stableren har innebygget lader, som 

gir strøm til batteriene (24V-10 amp). Husk å lade batterier før de er fullt utladet. Normalt  min. 20% rest 

krever ladning.  Sjekk alltid batterier før bruk 

Hold øye med batterikapasiteten under bruk, og lade før batterier er fullt utladet. 

Batterier bør oppbevares i tørt, ventilert som med temp. 5 – 40 C. 2 år er normal lagringstid. Ved lengre 

ladning, sett hvert enkelt batteri på vedlikeholds-ladning hver 3 mnd. 

INSPEKSJON FØR BRUK 
 

Påse alltid at stableren er egnet for bruk før den benyttes. Dette er operatørens ansvar 

 

- Kontroller at batterier er tilstrekkelig ladet. 

- Sjekk at alle hydrauliske funksjoner fungerer tilfredstillende 

- Sjekk at hjul er I orden og uten skader 

- Sjekk at gafler er intakte og uten deformasjoner eller brister/skader 

- Sjekk at løftekjedet er uten skader og velsmurt 
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- Sjekk at støttebordet er I orden 

- Sjekk for hydrauliske lekkasjer under trucken. 

- Sjekk hornet 

- Sjekk nødstoppen at denne er I orden 

- Sjekk at alle controller fungerer uten feil. 

- Kontroller for eventuelle lekkasjer av hydrauilikkolje 

 

2. Testkjør trucken I et åpent område 

- Sjekk alle hydrauliske funksjoner 
- Sjekk styring 

- Kjør sakte I begge retninger 

- Kjør I maks hastighet forover og bakover 

- Sjekk bremsedistanse I full forover og bakover . Lastevekt og underlag kan påvirke dette 
 

 

Hydraulisk Diagram 
 

 

 

Curtis 1212 El-Diagram 
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NORMAL DRIFT 
Under kjøring forover med tom stabler skal redskapet betjenes 

med gaflene pekende forover. Bruk begge hender på 

betjeningspanelet. Påse at ikke føtter kommer i klem 

 

2. KJØRING BAKOVER 

Ved kjøring tilbake med tom stabler skal operatør gå ved siden med en hand på 

betjeningspanelet. Pass på føtter og gå utenfor trucken kjørebane. 

 

3. START OG KJØRING 

   .START 

Trekk ut nødstoppen 

AC 220V
E

24V/65Ah

CH

24V/10A
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Skru på nøkkelbryter 

 

Bøy ned kontrollhåndtaket slik at dette ligger I operatørområdet. Vri på 

hastighetskontrollen I ønsket kjøreretning. Hastigheten øker med vridningen 

 

3. Redusert hastighet 

Reduser vridning på hastighetshjulet og hastigheten avtar. 

 

Brems 

Beveg kontrollpinnen helt opp eller helt ned for å aktivere brems/brekk. Dersom 

kontrollhendelen slippes, vil denne sprette opp og all bevegelse stanse  .  

 

 

5. Løft og senk 

Aktiver bryter for opp eller ned respektivt .  Liften løfter kun mens bryter er aktivert 
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Vedlikehold 
 

 
 D U M 2 år 

Bremser Kontroller avstand på magnetsripen 0,2-0,8mm   ●  
  

Elektronikk Sjekk instrumenter, display og funksjoner ●    
Test advarsler og sikkerhetsbrytere ●    
Kontroller alle ledningsføringer for slitasje ●    
Test setting på mikrobryter   ●  
Sjekk kontaktorer og releer   ●  
Sjekk motor og  kabel   ●  

Strømkilde Inspiser visuellt batterier  ●   
Sjekk kabelfester og sett in poler med grease iom nødvendig.   ●  

Bruk Sjekk gear for lekkasje og unormale  lyder   ●  
Sjekk, hjul og føringer, smør om nødvendig 

Sjekk arbeidsområdet for tillerhåndtaket 

  ●  

Sjekk hjul for slittasjer og feil  ●   
Sjekk foringer og fester   ●  

      
Ramme Sjekk for skader på ramme og chassis   ●  
Hydraulikk Test hydraulisk system   ●  

  Sjekk for lekkasjer       ●  
Sjekk sylindre og pakninger for lekkasjer   ●  
Sjekk oljenivå   ●  
Skift hydraulikkolje    ● 

Sjekk oljefilter og skift om nødvendig    ● 
Løftesystem Sjekk kjeder for strekk, feil og rust ●    

Sjekk for deformasjoner og at løpehjul og fester er tilstrekkelig festet  ●   
Sjekk inder og ytre konstruksjon for deformasjoner og skader, smør om 

nødvendig 

 ●   

Sjekk for oljelekkasjer I og på løftesylinder   ●  
Sjekk sveiseskjøter for rust/skader og deformasjoner   ●  
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Smøring 
 

Unngå å blande kjemikalier eller smøremidler. Disse skal oppbevares ihht. produsentens instruksjoner og 

deponeres ihht. forureningsloven. Unngå å søle. Ved uhell, fjern sølet umiddelbart og påse at brennbart 

materiale deponeres og oppbevares forskriftsmessig. 

 

Kode Beskrivelse Type Bruk 

A Grease No 3 Lithium Bearing& Bushing 

B Hydraulikkolje HM46/32  ISOVG46/32 Hydraulikksystem 

C Gearolje 85W/90 Gl5 Gear box 

D Smøremiddel CC30 Kjeder og rør 

 

Justering av bremser 
 

1 – Hylse, 2-Skrue, 3-Fjær,4-Armatur, 5-Motoraksel, 6-akselhus, 7-

friksjonsplate,8-Solenoid coil, 9-deksel, 10- Skruer. 

Etter en tids bruk vil skivebremsen slites og kreve justering, eller 

at den ikke vil løse ut bremsfunksjonen. 

Mål først avstand mellom skive og magnetstripen. Før justering, 

fjerne all smuss og skitt på skiven. Om avstanden er > 5mm må 

denne justeres. Koble fra strøm 

Løsne skrue 2. Juster Hylse -1 slik at avstanden er 0,2 – 0,3mm 

på alle 3 justeringsskruer, slik at avstanden mellom skive og 

magnetstripe er lik. Etter justering, koble til strøm og kontroller 

 

 

 



 

  

SCANLIFT AS – Årenga 10 – 1340 SKUI  Tlf: 67176855     www.scanlift.no 

17 

Preventivt vedlikehold 
 

Del Type reparasjon Periode Kommnentar 

Lager Gaffelhjul Skift 1200 t  

Gaffelhjul skift 1200 t  

Hydr.Pakning Skift 1200 t Skift ved lekkasjer 

Gearbox Skift olje 1000 t  

Hydraulikkolje RSkift 1000 t  

Hydr.Slange Skift 2000 t Skift ved skader 

Filter Rens 1000 t  

Motor Sjekk kullbørster og lager 1000 t  

Styremotor Sjekk kullbørster og lager 1000 t  

Motor Oljepumpe Sjekk kullbørster og lager 1000 t  

Lagring av stabler – Over 2 mnd 
 

Ved lengre tids lagring av stableren, eller over 2 mnd uten bruk.  

• Lagre i ventilert, frostsikkert, tørt og rent rom, godt rengjort 

• Senk gafler til laveste nivå 

• Heve driftsenheten over bakkenivå, slik at ikke driftshjul (Tyngste del av stableren) er i bakken 

(Deformasjon av PU) 

• Sett in eksponerte deler med preserverende olje 

• Smør alle deler 

• Sjekk batterier og sett inn batteriterminaler med fett 

• Spray el-kontakter med  egnet el-spray 

Transport av stableren 
 

Før transport, controller maskinplate for vekt, og at løfte-redskap som benyttes er dimensjonert for vekten. 

Løft horisontalt og sakte fra bakken. Løft på angitte løftepunkter. Påse at stableren avsettes på egnet underlag 

for å unngå skader på drifts- og balansehjul 
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Feilkoder -  Curtis 1212 Controller 
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SAMSVARSERKLÆRING 
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SAMSVARSERKLÆRING 
No. M8A 16 03 24545 117 

 

Samsvarserklæringens innehaver – Samme som produsent : Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North 

Taoyuan Rd, 315600 Ninghai, Zhejiang prov, Kina 

 

Produkt: Elektriske pallestablere 

Modeller:     
 CDD10R-E, CDD12R-E 

 
Dette EC Type dokument er utgitt ihht. EU’s Maskindirektiv 2006/42/EC . Dette bekrefter at utstyr er i 
overenstemmelse med grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet. Referansen gjelder kun utstyr som er levert 
til TÜV . for test og sertifisering.  
 
Testrapport   705201500111-02 
 
Dato    2016-03-17 
 
Anvendte standarder  EN ISO 3691-1-2015 
    EN 1175-1:1998+A1:2010 
    EN 16307-1:2013/A1:2015 
 
TÜV Süd Ptroduct Service GmbH – Zertifizierstelle – Ridlerstrasse 65 – 80339 München - Tyskland er 
godkjennende instans ihht EU maskindirektiv 2006/42/  
 
Dette samsvarsdokumentet er utstedt på frivillig basis. TüV Süd  bekrefter at en teknisk konstruksjonsfil (TFC) 
er eksisterende for ovennevnte produkter. TCF tilfredstiller de grunnleggende kravene i i ovennevnte 
direktiv(er). Andre relevante direktiver må vurderes i tilfelle disse er aktuelle. 
 
Dette dokument er kun gyldig for utstyret som beskrevet eller er i forbindelse med TFC detaljene ovenfor. 
Produsent er ansvarlig for sertifisering av produkt(ene) og er ikke fritatt for å utføre alle nødvendige 
handlinger før de legger produkt(ene) ut på markedet. 
 
Produsenten er også forpliktet til å ha intern kvalitetssikring for å sikre at produkt(ene) er i samsvar med de 
grunnleggende kravene i ovennevnte direktiv(er). Dette dokument er oversatt og kun gyldig dersom 
opprinnelig dokument ligger vedlagt 
 
 
Dato: 6. januar 2020 
Norsk Importør: SCANLIFT as, Årenga 10 – 1340 SKUI 
 
Carl E. Fuglesang  - Sign 
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LOGG VEDLIKEHOLD 
 

Dato Timeteller Arbeid Person Kommentar 
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