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Käsikahveltõstuk 
 
 

Märkus: Nii seadme omanik kui ka kasutaja PEAVAD enne 

kasutamisele asumist käesolevad juhised läbi lugema ja 

nendest aru saama. 
 
 



Täname kasutamast seda kiire tõstevõimega käsikahveltõstukit. Käsikahveltõstuk on 
valmistatud kõrgekvaliteetsest terasest ja on mõeldud kandeplaadil või standardses 
konteineris asuvate koormate horisontaalseks tõstmiseks ning transportimiseks 
tasasel ja kindlal pinnal. Ohutuse ja õige kasutuse tagamiseks palume käesolev juhis 
enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda. 
 

MÄRKUS: Kogu siintoodud teave põhineb trükkimise hetkel saadaval olnud 
andmetel. Jätame endale õiguse oma tooteid igal hetkel eelneva teatamise ja loata 
muuta. Seega soovitame alati uurida võimalikke uuendusi. 

 
Nelja pumbatõmbe abil võib üksnes kuni 250 kg tõsta täiskõrguseni, enam kui 250 kg 
raskuse puhul lülitub hüdraulikasüsteem automaatselt normaalfunktsioonile. 
 

Jõudlus 2000/2500 kg 

Kahvli pikkus 1150/1500/2000/2500 mm 

Laius 540 mm 

Minimaalne/maksimaalne 
kahvlikõrgus 

80/200 mm  

Kaal 75 -115 kg 

 
2. KÄEPIDEME ÜHENDAMINE PUMBAGA 
 
Kui ostsite käsikahveltõstuki puitkasti pakendatult, tuleb seade enne kasutamist kokku 
panna. Selleks on vaja kasutada mõningaid tööriistu nagu haamer, näpitstangid, 
mutrivõti jne ning veel mõningaid osasid nagu üks auguga telg (105), kaks elastset 
tihvti (106) (NB, üks tihvt on telje (105) sees). Need osad on käepidemesse paigutatud 
kilekotis. MÄRKUS: Pumpade ja käepidemete arv peab kokku langema. 
 

    
 
1. Käepide    2. Tihvt     3. Auguga telg    4. Elastne tihvt   5. Kahvliraam 



Käepidet on kergem paigaldada kükkisasendis olles tõstuki tagumise külje 
taga. Vastavalt joonisele 2.1 sisestage käepide pumba kolvi (303), seejärel 
sisestage haamri abil auguga telg (105) hüdraulilisse pumpa ja 
käepidemesse paremalt vasakule. (Vt joon. 2). 
 

 
 
 
 
2.2 Viige regulaator (117) asendisse 
‘MADALAMALE’, seejärel viige reguleeriv mutter 
(104), reguleeriv kruvi (103) ja kett (102) telje (105) 
august läbi (vt joonis 3). 
 

(Joonis 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Vajutage käepide (110) alla ja võtke tihvt (#2) välja (vt joonis 1). 
2.4 Viige regulaator (117) asendisse ‘KÕRGEMALE’, seejärel kergitage 
tõstekangi plaati (319) tihvti (#2) abil ja sisestage reguleeriv kruvi (103) 
tõstekangi plaadi esiosas asuvasse pilusse. NB, reguleeriv mutter (103) 
peab jääma oma kohale tõstekangi plaadi alumisel küljel.  
2.5 Haamri abil sisestage veel üks elastne tihvt (106) auguga telje (105) 
sisse. Käepide on nüüd pumbaga ühendatud. 
 
3. REGULEERIMINE 
 
Käsikahveltõstuki käepideme küljes on kolmeasendiline regulaator (117): 
 Kõrgemale   -regulaatori alumine asend 
 Transpordiasend  -regulaatori keskmine asend 
 Madalamale -regulaatori ülemine asend, regulaatori vabastamisel 
lülitub sisse transpordiasend.  
Asendeid saab reguleerida alljärgnevalt: 
 
3.1 Kui kahvel pumpamisel tõuseb vaatamata sellele, et sisse on lülitatud 
regulaatori TRANSPORDI asend, siis tuleb keerata reguleerivat mutrit (104) 
reguleeriva kruvi (103) otsas või kruvi (318) päripäeva kuni pumpamisel 

 

  



kahvel enam ei tõuse ja TRANSPORDI asend toimib. 
3.2 Kui kahvel pumpamisel langeb vaatamata sellele, et sisse on lülitatud 
regulaatori TRANSPORDI asend, siis tuleb keerata mutrit (104) või kruvi 
(318) vastupäeva kuni kahvel enam ei lange. 
3.3 Kui regulaator (117) on asendis MADALAMALE ja kahvel ei lange, tuleb 
keerata mutrit (104) või kruvi (318) päripäeva, kuni regulaatorit (117) tõstes, 
kahvel hakkab langema. Seejärel tuleb kontrollida TRANSPORDI asendit 
vastavalt juhistele 3.1 ja 3.2 veendumaks, et mutter (104) ja kruvi (318) on 
õiges asendis. 
3.4 Kui kahvel pumpamisel ei tõuse vaatamata sellele, et sisse on lülitatud 
regulaatori asend KÕRGEMALE, siis tuleb keerata mutrit (104) või kruvi 
(318) vastupäeva kuni kahvel hakkab pumpamisel tõusma. Seejärel tuleb 
kontrollida asendit MADALAMALE ja TRANSPORDI asendit vastavalt 
juhistele 3.1, 3.2 ja 3.3 veendumaks, et mutter (104) ja kruvi (318) on õiges 
asendis. 
 
4. HOOLDUS 
 
Käsikahveltõstuk ei vaja erihooldust. 
4.1 ÕLI 
Õlitaset tuleb kontrollida iga kuue kuu järel. Õli peab olema hüdraulikaõli: 
ISO VG32 viskoossusega 30 cSt 40° C juures, kogumaht ligikaudu 0,4 l.  
4.2 ÕHU EEMALDAMINE 
Õhk võib hüdraulika õlisse sattuda transpordi ajal või pumba halva asendi 
tõttu. Selle tagajärjeks võib olla kahvli mittetõusmine pumpamisel regulaatori 
asendis KÕRGEMALE. Õhku saab eemaldada järgmiselt: viige regulaator 
(117) asendisse MADALAMALE, seejärel liigutage käepidet mõned korrad 
üles ja alla.  
4.3 IGAPÄEVANE KONTROLL JA HOOLDUS 
Igapäevane käsikahveltõstuki kontroll viib seadme loomuliku kulumise 
miinimumini. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ratastele, telgedele, kuhu 
vahele võivad jääda riide või nööri jäätmed, mis tekitavad blokeerimisohtu. 
Töö lõpetamisel tuleb kahvel tühjendada ja viia madalaimasse asendisse. 
4.4 MÄÄRIMINE 
Kõik laagrid ja võllid on tehase poolt püsikindla määrdega töödeldud. Kuus 
korra või peale põhjalikku tõstuki puhastust on vaja määrdekohtadele lisada 
püsikindlat määret. 
 
5 OHUTUSNÕUDED 
 
5.1 Kasutaja peab enne käsikahveltõstuki kasutamist lugema kõiki 
käesolevas materjalis toodud ning seadmel olevaid hoiatusmärke ja juhiseid. 
5.2 Tõstuki liigutamiseks tuleb regulaator alati viia TRANSPORDI asendisse. 
Nii on käepidet kergem liigutada ja pumba hüdraulika ei ole survestatud. See 
säilitab ka hüdraulika tihendeid ja ventiili komponente. Samuti püsib seade 
kauem töökorras. 
5.3 Käsikahveltõstukit ei tohi kasutada, kui selle tööfunktsioone ei tunta ning 
puudub vastav väljaõpe või volitus. 
5.4 Käsikahveltõstukit ei tohi kasutada, kui selle seisukorda ei ole 
kontrollinud. Erilist tähelepanu tuleb kanda ratastele (227 või 234, 310), 



käepideme seadmele, kahvlile, tõstekangi plaadile (319) jne. 
5.5 Mitte kasutada ebatasasel pinnal. 
5.6 Tõstukiga ei tohi tõsta inimesi. 
5.7 Kasutaja peab kandma kaitsekindaid. 
5.8 Koorma transportimisel või tõstmisel peavad kõrvalised isikud hoidma 
kahvlist vähemalt 600 mm kaugusele. 
5.9 Keelatud on laadida koormaid nii nagu on näidatud joonisel 5/B. 
5.10 Laadida ei tohi üle maksimaalse kandevõime. 
5.11 Muude eritingimuste või kohtade puhul peab töötaja käsikahveltõstuki 
kasutamisel olema väga ettevaatlik. 
 
6. VEAOTSING 
 
Nr Probleem Põhjus Lahendusmeetodid 

1 Kahvlit ei saa 
tõsta 
maksimaalsele 

- Hüdraulikaõli ei ole piisavalt. - Lisage õli. 

2 Kahvlit ei saa 
tõsta. 

- Hüdraulikaõli puudub. 
- Õli sisaldab saasteaineid. 
- Mutter (104) on liiga kõrgel, 
et hoida pumba ventiili lahti. 
- Õhk pääseb hüdraulika 
õlisse. 

- Lisage õli. 
- Vahetage õli. 
- Reguleerige mutrit (104) 
või kruvi (318) (vt punkti 
3.4). 
- Laske õhk välja (vt punkti 
4.2) 

3 Kahvlit ei saa 
langetada. 

- Kolvivars (328) või pump 
(322) on osalise ühele küljele 
laadimise või ülelaadimise 
tõttu deformeerunud. . 
- Kahvlit hoiti liiga kaua 
ülemises asendis ning 
seetõttu on kaitseta kolvivars 
roostetanud ja ummistunud. 
- Reguleeriv mutter (104) või 
kruvi (318) ei ole õiges 
asendis 

- Vahetage välja kolvivars 
(328) või pump (322). 
- Hoidke kahvel mitte 
töötamisel madalaimas 
asendis ja pöörake rohkem 
tähelepanu varre 
määrimisele. 
 
- Reguleerige mutrit (104) 
või kruvi (318) (vt punkti 
3.3). 

4 Lekked - Tihendid on kulunud või 
kahjustatud. 
- Mõni osa on pragunenud või 
ära kulunud. 

- Asendage uuega. 
 
- Asendage uuega. 



5 Kahvel langeb 
ilma 
tühjendusklapi 
tööta. 

- Saasteained õlis ei lase 
tühjendusklapil tihedalt 
sulguda. 
- Mõni hüdraulika süsteemi 
osa on mõrane või kulunud 
- Õhk pääseb õlisse 
- Tihendid on kulunud või 
kahjustatud. 
- Reguleeriv mutter (104) või 
kruvi (318) ei ole õiges 
asendis. 

- Asendage uue õliga. 
- Uurige välja ja asendage 
katkised osad. 
- Laske õhk välja (vt punkti 
4.2). 
- Asendage uuega. 
- Reguleerige mutrit (104) 
või kruvi (318) (vt punkti 3.2) 

 
MÄRKUS: KÄSIKAHVELTÕSTUKIT EI TOHI ILMA VASTAVA VÄLJAÕPPE 
JA VOLITUSETA REMONTIDA. 
 
 


