
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN 
UPORABO

ROČNI PALETNI VILIČAR 

MITSUBISHI BF2000

MITSUBISHI BF2500



Opomba:

- Viličar naj se uporablja , vzdržuje in popravlja v skladu z navodili proizvajalca.

- Viličarja ne predelujte ali mu vgrajujte dodatne opreme, če niste prepričani, da 
bo še vedno varen za uporabo.

- Pri tovoru nad 2500 kg naj zaradi lažjega upravljanja viličar upravljata dve 
osebi.

1. Način uporabe

- Ta viličar  je orodje za prevoz tovora na paletah, uporaben zaradi zelo 
stabilnega dviganja, lahkega upravljanja, varnosti, zanesljivosti...

- Delovna površina naj bo nezdrsljiva, trda in ravna brez lukenj in ovir.

- Delajte v čimbolj osvetljenem prostoru.

2. Glavni podatki

Podatek Enota Količina
Nosilnost kg 2000/2500/3000
Največji dvig mm 200/190
Višina brez ročaja mm 431.5/421.5
Višina spuščenih vilic mm 85/75
Dolžina vilic mm 600/650/700/750/800/850/900/950/

1000/1050/1100/1150/1220
Širina vilic mm 520/550/685
Premer glavnih koles mm 200/180
Premer pomožnih koles mm 80/74
Glasnost dB Manj kot 70
Teža kg 52/74



3. Sestavljanje

- Izvlečite zatič 1 (slika 1).

- Postavite ročaj 3 na namestitveno mesto A. Ročaj pritrdite na ohišje črpalke z 
zatičem.

- Fiksirajte zatič z malim zatičem 2.

- Verigo 4 potegnite skozi odprtino v velikem zatiču 

- Odvijte vijak s konca verige in ga postavite v utor na dnu – slika 4.

- Ročaj povlecite v vodoravni položaj izvlečite zatič 7 in ga shranite.

Slika 1 Slika 2

Slika 3 Slika 4



4. Preizkus paletnega viličarja

- Z zibanjem ročaja poskusite premakniti vilice v različne položaje s pomočjo 
nadzorne ročke na sliki 5. 

- Vijak 9 na sliki 4 se uporablja za nastavljanje viličarja. Če se vilice spustijo takoj 
potem, ko jih dvignete, ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in obratno, če se 
vilice ne spustijo. Nato poskusite, če viličar deluje pravilno. Pred nastavitvijo morate 
odviti matico 8 in jo nato zopet privijte, ko ste končali z nastavitvijo.

Slika 5

5. Navodilo za uporabo

− Prepričajte se, da teža tovora ne presega nosilnosti viličarja.

− Pravilno nakladanje tovora je prikazano na sliki 6. 

− Če je ročka za upravljanje v položaju za dvig, se bodo vilice dvignile z 
zibanjem ročaja.

− Če je ročka za upravljanje v prostem položaju, lahko viličar premikate. Če 
boste premikali ročaj, se vilice ne bodo ne spustile ne dvignile. 

− Če je ročka za upravljanje v položaju za spust, se bodo vilice same spustile. 

Slika 6

Položaj za spust

Prosti položaj

Položaj za dvig



6. Varnost

- Upravljalec naj med delom nosi delovna oblačila, rokavice in čevlje.

- Med prevozom viličarja naj bo ta dobro privezan, da se ne more premikati.

- Če uporabljate viličar na tovornjaku, bodite še posebej pazljivi.

- Kolesa in ležaji je potrebno pogosto menjati. 

- Ne parkirajte viličarja na klančinah ali na zasilnih poteh.

- Če viličar uporabljate na klančinah, pazite, da se ne nahajate pod ampak nad 
viličarjem.

- Ko viličarja ne uporabljate, naj bodo vilice vedno spuščene.

- Ne uporabljajte viličarja, kjer je to nepraktično ali je ovira za promet.

- Ne uporabljajte viličarja na dežju.

- Upravljalec ne sme med delom stati ali sedeti na viličarju.

- Na klančinah ne obračajte.

- Ne naložite blaga previsoko, da preprečite zvračanje tovora ali viličarja.

- Z viličarjem ne smete prevažati ljudi.

- Neizurjeni v uporabi viličarja naj se ne zadržujejo v bližini viličarja v izogib 
poškodbam.

- Preden greste z viličarjem v dvigalo, se morate prepričati, da dvigalo prenese 
skupno težo viličarja, človeka in tovora. Ko vstopate v dvigalo, naj gredo noter 
najprej ljudje in šele nato viličar in upravljalec.

- Viličar shranjujte v suhem in prezračenem prostoru.

- Če teža tovora preseže 2500 kg, naj viličar upravljata dve osebi.

7. Pregled pred uporabo

Če viličarja dolgo ne uporabljate, lahko v hidravliko pride zrak. To lahko odpravite 
tako:

Nadzorno ročico povlecite v položaj za spust in nekajkrat zazibajte ročaj. Nato 
spustite nadzorno ročico. Ta postopek po potrebi ponovite večkrat.



8. Način nakladanja in uporabna nosilnost

Najbolje je naložiti tovor tako, da je njegovo težišče na sredini viličarja. Tedaj lahko 
viličar dvigne največjo težo. Če boste tovor naložili drugače, bo viličar dvignil manj. 
Uporabna nosilnost je prikazana na tablici.

9. Olje

Črpalka rabi približno 250 ml ali 0,25 kg olja. Pri temperaturah od -5 do 40 °C se 
uporablja olje 32#, pri temperaturah od -5 do -35 °C pa posebno olje za nizke 
temperature.

10. Vzdrževanje   

Rutinsko preverjanje morate izvesti vsak dan in morate vse nenormalne pojave takoj 
odpraviti. Pokvarjenega viličarja ne uporabljajte, da mu podaljšate življenjsko dobo. 
Ob večjih napakah kontaktirajte serviserja. Če rabite rezervne dele, kupite originalne. 
Olje menjajte vsake 3 mesece. Redno mažite vse gibljive dele, še posebej med 
kolesi in osemi. Redno čistite prostor med kolesi, da odstranite smeti.

Ob vzdrževanju zapišite kaj ste naredili ali zamenjali.



11. Napake in njihovo odpravljanje

Napaka Vzrok Odpravljanje

Vilice se ne da dvigniti do 
največje možne višine.

Ni dovolj hidravličnega olja. Dolijte olje.

Vilice se ne da spustiti v 
najnižji položaj.

- Preveč olja

- Vrtljivi deli so blokirani ali 
deformirani.

- Bat in njegova vodila so 
blokirani.

- Odstranite odvečno olje.

- Zamenjajte dele.

- Odstranite ovire.

Vilice se ne da spustiti. - Slabo nastavljeno, glejte 
poglavje 4.

- Deli so deformirani ali 
poškodovani.

- Ponovno nastavite napravo.

- Zamenjajte poškodovane 
dele.

Puščanje hidravličnega olja. - Slabo tesnilo.

- Površina hidravličnih delov 
je obrabljena ali poškodovana

- Spoji niso dobro zategnjeni.

- Zamenjajte tesnilo.

- Zamenjate poškodovane 
dele.

- Zategnite odvite spoje.

Vilic se ne da dvigniti. - Preveč viskozno olje ali pa 
olja sploh ni.

- Nečistoče v olju.

- Slabo nastavljeno, glejte 
poglavje 4.

- Zamenjate olje.

- Ponovno nastavite napravo. 

Ko zazibate ročaj, se vilice 
spustijo takoj, ko se dvignejo.

Hidravlični ventil je blokiran z 
umazanijo.

Odprite ventil in ga očistite.  

12. Odpadno olje

Odpadno olje je prepovedano zlivati v naravo, ampak ga je treba odstraniti v skladu z 
zakoni.



13. Opozorila 

- Pred uporabo preberite navodila, da se seznanite z vašim viličarjem.

- Če hočete vilice spustiti, ko so obremenjene, pritisnite ročko počasi in po 
malem, da se tovor ne spusti prehitro in ne pride do poškodb na tovoru ali 
viličarju.

- Ne zibajte ročaja prehitro!

- Ne nakladajte tovora pri visoki hitrosti.

- Ne preobremenite viličarja, sicer ta ne bo deloval pravilno.

- Če boste tovor naložili tako, da težišče ne bo med vilicami, tvegate, da bo 
viličar neuravnotežen.

- Ne nalagajte nestabilnega tovora.

- Ne nalagajte tovora na viličar za daljši čas.

- Če z viličarjem ne delate, spustite vilice in ga razložite.

- Viličar vzdržujte, popravljajte in uporabljajte v skladu s priporočili proizvajalca.

- Vedno delajte v dovolj osvetljenem prostoru. 

- Ne parkirajte viličarja tako, da obrnete ročaj v desno.

- Viličar ni igrača!

- Z viličarjem ne vozite ljudi. Ne segajte pod vilice ali tovor z rokami ali nogami.

- Viličarja ne uporabljajte, kjer je možno, da vam uide iz nadzora.

- Nikoli ne dvigajte tovora na konicah vilic.

- Viličarja ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju.

- Med delom naj bo upravljalec pozoren na ljudi v okolici, da jih ne povozi.



CE CERTIFIKAT

Po direktivi za stroje 2006/42/EC

Za sledeče stroje:

Tip stroja Ročni paletni viličar

Tipska oznaka BF2000       BF2500

Ime proizvajalca Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd

Naslov proizvajalca 656 North Taoyuan Road, Ninghai, 
Zheijang 315600, LR Kitajska 

Zgoraj omenjeno podjetje ima sledeče dokumente:

- Navodila za vzdrževanje in uporabo

- Tehnične risbe

- Ocena tveganja

- Opis mer za ustrezanje standardom

- Drugi tehnični dokumenti, naprimer načini zagotavljanja kakovosti za 
načrtovanje in proizvodnjo.

Prevod: 

Jure Trnovec

JJ TRNOVEC d.o.o.


